
12024 M A G Y A R K O Z L O N Y • 2012.evi76.szam 

A nemzetgazdasagi miniszter 12/2012. (VI. 25.) NGM rendelete 
a fegyverek, lovdkeszuiekek, va lamint ezek Idszereinek v izsgalatarol szolo 
31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet modosi'tasarol 

A lofegyverekrol es loszerekrol szolo 2004. evi XXIV. tbrveny 22. § (5) bekezdes a) es b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az 
egyesmrniszterek, valamint a Miniszterelnoksegetvezeto allamtitkarfeladat-es hataskorerol szolo 212/2010. {VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § s) pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnbkseget vezeto 
allamtitkarfeladat-es hataskorerol szolo212/2010. (VII. 1.} Korm.rendelet37. § n) pontjaban meghatarozottfeladatkbreben eljaro 
belugyminiszterrel egyetertesben - a kbvetkezbket rendelem el: 

1. § A fegyverek, IbvokesziJlekek, valamint ezek loszereinek vizsgalatarol szolo 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 
(a tovabbiakban: R.) 4. §-a helyebe a kbvetkezb rendelkezes lep: 
„4. § (1) Nem kell vizsgalatra bemutatni a mas allamboi behozott fegyvert es loszert abban az esetben, ha 
a) az egy reszes allamboi szarmazik es az illeto orszag elismert probajelevel van ellatva; vagy 
b) az nem reszes allamboi szarmazik, de azt egy reszes allam vizsgalo allomasa bevizsgalta, es az illeto orszag elismert 
probajelevel latta el. 

(2) Nem kell vizsgalatra bemutatni a hcizilagos loszerszerelessel es -Cijratbltessel elballftott loszert." 

2. § AzH. 7. §-a helyebe a kbvetkezb rendelkezes lep: 
„7. § (1) Mar hasznalatban levb fegyvert - a (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel - a Korm. r. 38. § (1) bekezdes 
g) pontja alapjan a tanusitvanyban megadott ervenyessegi hataridb lejartakor, de legalabb tizevenkent ujboli 
vizsgalatra kell bemutatni. A IbvokeszCileket ketevenkent ujboli vizsgalatra kell bemutatni, kiveve, ha a Vizsgalo 
a tanusitvanyban ennel rbvidebb ervenyessegi hataridbt hataroz meg (a tovabbiakban egyutt: idbszakos vizsgalat). 
(2} A fegyvert vagy a IbvokeszCileket javitast, fodarabcseret, valamint a teherviselo elemen, az elsiilb- es biztosftb 
szerkezeten vegrehajtott modositast vagy helyreallitast kbvetben, valamint a fegyver, Ibvbkeszuiek megszerzese 
eseten - a megszerzes elbtt - vizsgalatra be kell mutatni. 

(3) A mar hasznalatban levb vadasz- es sportlofegyverek az idbszakos vizsgalat albl mentesek, ezen Ibfegyvereket 
a (2) bekezdesben meghatarozott esetekben kell vizsgalatra bemutatni. 
(4) Az (1) bekezdesben meghatarozott vizsgalatra a bemutatasi kbtelezettseg az engedellyel rendelkezb hasznalot, 
a (2) bekezdesben meghatarozott vizsgalatra a bemutatasi kbtelezettseg a fegyver vagy a Ibvbkeszuiek javi'tasa, 
fbdarabcsereje, valamint a teherviselo elemen, az elsulb- es biztosito szerkezeten vegrehajtott modosi'tasa vagy 
helyreallitasa eseten a javftast vegzot, a fegyver, Ibvbkeszuiek megszerzesi szandeka eseten - a feiek elterb 
rendelkezese hianyaban - a fegyvertbl, Ibvbkeszulektbl megvalo szemelyt terheli. 

(5) Amennyiben a fegyver vagy a Ibvbkeszuiek az idbszakos vizsgalaton megfelel, a Vizsgalo tanusitast ad ki, amely 
tartalmazza, hogy a fegyver vagy a Ibvbkeszuiek a jogszeru hasznalatra alkalmas." 

3 . § Az R. 

a) 3. § (2) bekezdes a) es c) pontjaban, 8. §-aban az „a Magyar Kbztarsasag" szbvegresz helyebe a „Magyarorszag", 
b) 8. §-aban a „talalhatb" szbvegresz helyebe a „talalhat6ak", 
c) 26. §-aban az „a Magyar Kbztarsasag ban" szbvegresz helyebe a „Magyarorszagon" 
d) 32. §-aban a „Magyar Kbztarsasagban" szbvegresz helyebe a ,.Magyarorszagon", 
e) 1. melleklet cfmeben az „A Magyar Kbztarsasag" szbvegresz helyebe az „A Magyarorszag", 
f) 2. melleklet (2) bekezdes b) pontjaban a „sportfegyverek" szbvegresz helyebe a „sportlbfegyverek", valamint 

a „Sportfegyvereknel" szbvegresz helyebe a „Sportl6fegyverekner 
szbveg lep. 

4. § E rendelet a kihirdeteset kbvetb napon lep hatalyba, es a hatalybalepeset kbvetb napon hatalyat veszti. 

Dr. Matolcsy Gyorgy s. k., 
nemzetgazdasagi minisner 


