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INTÉZKEDÉSE

az önvédelmi lőfegyverekkel kapcsolatos 
rendészeti feladatokról

Budapest, 1989. szeptember. 22-én

A Honvédelmi Bizottságnak a polgári személyeknek kiadott lőfegyve
rekről szóló 6/268/1976. határozata utasítja a belügyminisztert, 
gondoskodjon az indokolatlanul tartott önvédelmi lőfegyverek diffe
renciált módon való bevonásáról. E döntést a Honvédelmi Bizottságnak 
a lőfegyverekről, a lőszerekről és a lőterekről szóló jogi szabályo
zás módosítására vonatkozó 13/367/1986. határozata nem érinti. Ennek 
megfelelően az önvédelmi lőfegyverekkel kapcsolatos engedélyügyi 
feladatok következetesebb végrehajtása érdekében kiadom az alábbi

intézkedést :

1. Az önvédelmi lőfegyverek differenciált bevonására vonatkozó fe
lülvizsgálati tevékenységet következetesen folytatni kell.

2. Intézkedést kell tenni az önvédelmi lőfegyvertartási engedély be
vonására, ha a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező büntetett 
előéletűvé, a lőfegyver kezelésére egészségileg alkalmatlanná vá
lik, illetve ha az engedélyben meghatározott szabályokat nem 
tartja meg.
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3. Az önvédelmi lőfegyvertartás alapjául szolgáló munkakör megszűné
se, megváltozása esetén egyedi elbírálás alapján azt kell vizs
gálni, hogy az ilyen munkakört korábban betöltött személy veszé
lyeztetett állapota, valamint más méltányolható körülményei a lő
fegyvertartást továbbra is indokolják a részére. Amennyiben a ve
szélyeztetettség állapota, illetve más méltányolható körülmény 
nem állapítható meg, akkor a lőfegyver bevonására kell intézked
ni .

4. A 7/1975. /IV.16./ BM igazgatásrendészeti csoportfőnöki utasítás
nak az önvédelmi lőfegyverek engedélyezésével kapcsolatos rendel
kezéseinek alkalmazását felfüggesztem azzal, hogy a továbbiakban 
az önvédelmi lőfegyver vásárlása és tartása a BM ORFK igazgatás
rendészeti csoportfőnök előzetes hozzájárulásával engedélyezhető.

5. Az országos parancsnoki értekezleten és jelen intézkedésben meg
határozott feladatok végrehajtásának helyzetéről a megyei /buda
pesti/ rendőr-főkapitányságok vezetői 1989. november 30-ig tegye
nek jelentést, melyeket a BM ORFK igazgatásrendészeti csoportfő
nök összesíti és hozzám 1989. december 10-ig felterjeszti.

6. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit az 
érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

Dr. Túrós András 
rendőr vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 30 példányban

Felterjesztve: miniszter elvtársnak

Kapják: elosztó szerint
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