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Tisztelt Eln©k Asszony :

A Házszabály 85. § (2) bekezdése alapján „a lv"fegyverekről és lőszerekről
szóló 2004. XXXV. torvény mödositásáröl"

törvényjavaslatot

terjesztek elő.

2006. évi	törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004 . XXIV. törvény módosításáról

1.§

KcovíscIMönálló indítvány

A löfegyverekröl és iöszerekröl, szóló 2004 . évi XX1V. törvény (a továbbiakban :
Fe.tv.) 2 . §-ának 16 . pontig helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„16 . lőfegyver: az a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joulnál
nagyobb esc torkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lühetö ki,"
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2.§

(l.) A Fe.ty. 3 . §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép :

[Hatósági engedély (a továbbiakban.: engedély) szükséges :]

„a) a lőfegyver, a lőfegyverdarab (á továbbiakban együtt : lőfegyver), az „A",
„B", „C" vagy „D" kategóriába tartozó tűzfegyver, - a muzeális lőfegyver
kivételével - a lőszer, a flóbert töltény gyártásához, javításához,
forgalmazásához, a lőfegyver, valainüit a tűzfegyver hatástalanításáho2, a
lőfegyver kiá.llltásához ;"

(2) A Fe.ty. 3 . §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a évvetkező rendelkezés
lép :

[Hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges :]

„b) az e törvény alapján lőfegyvernek min,5sűli „A", „B", „C" vagy „D"
kategóriába tartozó tűzfegyver, illetve légfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer és a
hangtotnpító megszerzéséhez, tartásához, az ország területére történő
behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, az ország területén
történő átszállításához,"

(3) A Fe .ty . 3 . §-ának (5) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

„(5) Az e torvény alapján lőfegyvernek minősülő tűzfegyvernek az Európai
Unió valamely tagállamába - nem kereskedelmi vagy elidegenítési célú -
kiviteléhez európai lőfegyvertartási engedély szükséges. Surcipai
lőfegyvertartási engedély annak a természetes személynek adható, aki a
tűzfegyver tartására érvényes engedéllyel rendelkezik ."

3 .§

A. Fe.ty. 22 . §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a
lőfegyverek, a tűzfegyverek és a löszereé gyártását, javítását, szállítását,
hatástalanítását, forgalmazását, megszerzését, tartását, kiállítását, behozatalát,
kivitelét, átszállítását, használatát. A hatástalanított lőfegyverek; valamint
tűzfegyverek tartását és forgalomba hozatalát, az engedélyek tartalmi, formai
követelményeit .
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4.§

(1) E törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba .

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a szabálysértésekről szóló 1999 . évi
LXIX. törvény 141 . §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(1) Aki
a) a tüzfegyver, a lőfegyver vagy lőszer gyártására, tartására,

kereskedelm6re, javításara és használatára vonatkozó szabályokat
megszegi,

b) lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet engedély nélkül készít, megsaerez,
tart vagy forgalomba hoz,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatv ."

(3) E tőrvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti :

a) a Fe.ty. 2 . §-ának 7. pontja,
b) a Fe .ty. 3 . §-ának (2) bekezdése,
c) a Fe.ty. 22 . §-a (5) bekezdésének c) pontja .
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INDOKOLÁS

a lőfegyverekről és lőszerekr 1 szölá 2004. XXXV. törvény módosításáról
szóló tőrvCnyjavasiathoz

A közbiztonság, az élet védelme olyan közösségi, társadalmi érdek, amely
megköveteli, hogy a fegyver és a lőszer tartását minden társa da tom korlátozza,
engedélyekhez, feltételekhez kösse . Az Alk.otmá.nybiröság szerint a mindenkori
közhatalomnak egyenesen alkotmányos kQtelcsségc, hogy egyes alapvett jogok
védelme érdekében, az azok érvényesülésére veszélyt jelentő tulajdoni tárgyak
tekintetében korlátozásokat alkalmazzon (720/B/1997 . AB határozat). A szigorú
cIÓIrások fenntartása tehát indokolt .

A flóbert pisztolyokat a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséré)
szölá 911477/EC irányelv alapfan a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004 .
évi XXIV. törvény (a továbbiakban : Fe.tv.) az engedéllyel birtokolható
tűzfegyverek közé sorolja, így azok megszerzéséhez és tartásához hatósági
engedélyeztetési kötelezettséget ír etc . Becsült adatok szerint ma
Magyarországon 100 ezernél is több, a légfegyverekhez hasonló csőtorkolati
energiájú (7,5 joul alatt), tűzfegyverhez hasonló elven működő szobai céllövésre
kifejlesztett pisztolyt (flóbert pisztoly) birtokolnak magámzOmélyek . A .Feav.
hatálybalépése előtt a flóbert pisztolyok szabadon vásárolhatóak voltak,
birtoklásához nem volt szükség semmilyen hatásági engedélyre .

A flóbert fegyver tűzfegyver (kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott
szilárd anyagii lövedéket lö ki), de műszaki adottságai miatt a kilőtt lövedék
esőtorkolati energiája nent haladja meg a légfegyver csőtorkolati energiáját (7,5
joule). Igazságügyi szakérték szerint ez az érték az, amely felett a kilőtt lövedék
már nagy valószínűséggel súlyos sérülést is okozhat, esetlegese az élet kioltására
is alkalmas lehet. A flóbert fegyver tehát nem „éles" lőfegyver, hasonlóan a
riasztó (gáz) és a légfegyverekhez. A flóbert fegyverek tartásához például a
közvetlenül szomszédos Szlovák Köztársaságban, vagy a Csch Köztársaságban
nincs szükség hatósági engedélyhez . E fegyverek az említett EU tagállamokban
az ún. kisebb veszéiyességű tárgyak és nem a tűzfegyverek közé tartoznak, így
az EÜ' irányelv lázfegyverekre megállapított szabályai a flóbert fegyverekre nem
vonatkoznak. A közbiztonság, az élet védelme e kis veszélyességű tárgyak (a
flóbert: fegyverek) esetében nern indokolja az engedélyeztetési kötelezettség
fenntartását . Az engedélyeztetési kötelezettség megszüntetésével sok
honfitársunkk mentesül a. hosszadalmas ügyintézéstől és a hatóságoknak sem kell
több tízezer darab engedélyt kiadniuk, illetve ennek hiányában nem álina fenn a
bűncselekmény elkövetése miatt történő bírósági elmarasztalás .
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A Fe.ty . felhatalmazta a gazdasági és ki zlekedési minisztert, hogy a
belügymíníszterrel egyetértésben rendeletben kijelölje a lőfegyverek
hatástalanításának végrehajtására jogosult szervezetet. A korábbi szabályozás
szerint hatástalanítást hatósági engedéllyel rendelkező fegyverjavító
vállalkozások végezhetnek.

A Fe.ty. hatálybalépését kővetően hatástalanítást végző szervezet nem került
kijelölésre. A b.atástalanítást továbbra is a fegyverjavítQ vállalkozások végzik,

ugyanis engedélyek érvényességét a Fe .ty. hatálybalépése nem érintette,
tevékenységüket a Rendőrség ellenőrzi, ezért a közbiztonság védelme sem
indokolja a hatástalanítást végző szervezet kijelölését és a kijelölés esetén a
gazdasági verseny szabadsága is sérülne .

Említett indokok miatt a javaslat hatályon kívül helyezi a kijelölésre
felhatalmaz© rendelkezést .

A törvényjavaslat alapján - e fegyverek kisebb veszélyességére tekintettel - a
flóbert fegyverekkel kapcsolatos előírások megszegésének büntetőjogi
fenyegetettsége megszűnik (a flóbert fegyver a javaslat értelmében nem lesz
lőfegyver) és az előírások megszegése „csak" szabálysértésnek fog rninosülni .

A. javaslat szerint aa törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép
hatályba, erre a rendelkezésre azért van szükség, mert a törvény elfogadását
követően a kormánynak is módosítani kell a részletes szabályokról szóló
rendeletét .

Budapest, 2006. január 23 .
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