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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Velez Árpá d
(MSZP) országgyűlési képviselő „ Valóban a polgári sportlövészet és a vagyonvédelm i
tevékenység ellehetetlenítését tervezik?” című, K/14181 . számú, írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . március „ Ab”:
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BJV75051-4017 Válasz VeleZ Árpád (MSZP) K/1418'1 .
szánni, Valóban a polgári, sportlövészet és a
vagyanvédélmi íevélce;lység ellehetetlenítését
tervezik? " címen benyújtótt írásbeli kérdésér e

'Veléz Árpád úrrészér e
országgyl{ési képviselő

	 6,an e s' t

Tisztelt Képvisel fJirb

Az Országgyülésről szóló 2012. évi >Main- törvény 42 ., §'(9) bekezdése, ;Válóbgn a polgári
sportlövészet és a' vagyotivédelthl tevékenység ,ellehetetlenítését tervezik?" címme l
benyújtott, K114181 számú írásbeli kérdésére válaszolva az olákbia101 tájékoztatom .

A Belügyminisztéritnnnak nem célja sem a polgári . sportlövészet, sem a, lőfegyvert birtokló
vagyonvédelmi szervezetek Működésének korlátozása vagy ellehetetlenítése . A
lőfegyvei .ekről és lőszerekröl szóló 2004, évi XXIV . törvény félülvizsgOáta Magyarország
uiúOs ioghzffimMzáeiós kőtelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében kezd ődött meg.

Figyelemmel azonban arra, hogy a fegyverek megszerzésének éS tartásának elletiőrzésé- ről
szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosítása egyelőre=rhég folyamatban van, a módosításo k
hivataloS közZététtléig a magyarországi fegyvtjo,gs,zábályok feliiiviEsg~alc
elhalasztására került sor. Ezzel együtt a,Belügyrninisztéripm honlapján szerepl ő egyes belügyi
tárgyú tőrvénytervezetből elhagyásra kerül a 145fegyyerekről és lőszerekről szóló tőrvény
módosítása .

Tájékoztatom Képvisel ő urat, hogy a tűzfegyverek .és lőszerek műszaki paraméterek szerinti
kategóriákba sorolásának felülvizsgálatát és ,a szükséges módosításokat kizárólag abban a
körben kívánjuk elvégezni, amelyben azt a módosuló irányelv valamennyi tagállam számára,
egyaránt' kötelezővé teszi.

Budapest, 2017 . március ,,
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