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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/9115 . számon előterjesztett, A lőfegyverekről és lőszerekről szóló
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
március 17-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli kiegészítéseit .

A bizottság örömét fejezi ki, hogy a korábban benyújtott több változatot
követően végre elkészült az Európai Uniónak a fegyverek megszerzésének és
megtartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelvvel összhangban lévő,
jogharmonizációs célú törvényjavaslat .

A bizottság részéről kérdés hangzott el az Előterjesztő felé a Kormány által még
előkészületben lévő, tervek szerint 2004 . május 1-jén ugyancsak hatályba lépő
végrehajtási rendelettel kapcsolatban . Kérdésként hangzott el, hogy várható-e változás a
fegyvertartás kapcsán az egészségügyi alkalmasság, illetve egészségügyi előírások
vonatkozásában, valamint hogy jelentenek-e plussz anyagi terhet a tervezett
változtatások a sportolók számára .

A bizottság egyetért az Előterjesztővel a törvényjavaslat koncepcióját illetően is .
A benyújtott törvényjavaslat megfelel a vonatkozó alkotmánybírósági határozatnak is,
mely szerint „a mindenkori közhatalomnak egyenesen alkotmányos kötelessége, hogy
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egyes alapvető jogok védelme érdekében, az azok érvényesülésére veszélyt jelentő
tulajdoni tárgyak tekintetében korlátozásokat alkalmazzon."

A bizottság feladat- és hatáskörét közelebbről érintő, az adatkezelés szabályaival
foglalkozó 5.§ kapcsán a bizottság megnyugvással vette tudomásul, hogy az Előterjesztő
az adatvédelmi biztossal előzetesen egyeztetett, és a törvényjavaslat bírja az adatvédelmi
biztos támogatását is .

Kérdés hangzott el arra vonatkozóan is, hogy mi lesz az ún . flóbert puskák
(tűzfegyverek) sorsa?

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára egyhangúlag alkalmasnak
tartotta . (13i, On, Ot)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2004 . március 17 .
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Donáth László
a bizottság alelnöke
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