
T/9115/24. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Rendészeti bizottságának  Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának  
 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Gazdasági bizottságának 

 
 

Ifjúsági és sport 
bizottságának 

 

a j á n l á s a 
 

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló T/9115. számú törvényjavaslat 
 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, az 
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi 
jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Gazdasági 
bizottsága valamint az Ifjúsági és sport bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági bizottság) 
megvitatta a lőfegyverekről és lőszerekről szóló, T/9115. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9115/6-23. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 



 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "1. § (1) E törvény hatálya az abban meghatározott lőfegyverre, lőfegyver-fődarabra, 
lőszerre (töltényre) és azok megszerzésére, tartására, valamint használatára terjed ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.   Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 2. § 5. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "5. expanzív (kiterjedő) lövedékű lőszer: olyan lőszer, melynek lövedéke üreges csúcsú 
vagy lövedéke a köpenytől eltekintve nem egy, hanem több darabból áll;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



 
3.  Dr. Gál Zoltán és Juhász Gábor képviselők a törvényjavaslat 2. § 7. pontjának a 

következő módosítását javasolják: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "7. flóbert lőfegyver: olyan peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyver, amelynek teljes 
hossza 28 cm-nél rövidebb, [amely] kizárólag flóberttöltény működtetésére alkalmas és az 
Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről 
szóló 91/477/EGK irányelve szerint a „B” engedélyköteles kategóriába tartozik;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/6/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 2. § 10. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "10. hangtompító: lőfegyver torkolatdörejének csökkentésére szolgáló, továbbá a 
fegyvercsőre vagy annak torkolatára felszerelhető eszköz;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 2. § 11. pontjáank a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "11. hatástalanított lőfegyver: lőszer, illetve lövedék kilövésére véglegesen, teljesen 
alkalmatlanná tett lőfegyver;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 



 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Szabados Ákos képviselő a törvényjavaslat 2. § 14. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "14. légfegyver: a 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver 
kivételével a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával üzemeltetett, szilárd 
anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

7.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 2. § 16. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "16. lőfegyver: az a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 
7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 2. § 24. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 



 "24. muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy 
központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen 
fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.   Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 2. § 29. pontja bevezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "29. tűzfegyver: olyan, a törvény mellékletének „A”, „B”, „C” vagy „D” 
kategóriájában meghatározott [gépszerkezet] eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje 
által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 2. § 29. pontja b) alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában: 
 
 29. tűzfegyver: olyan, a törvény mellékletének „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriájában 
meghatározott gépszerkezet, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott szilárd 
anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha / 
 
 "b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok [vágóhídon történő] leölésére vagy 
szigonnyal történő halászatra, illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve, hogy csak 
az itt megjelölt célokra használják;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 



A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja
- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11.  Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § (1) Hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges:/ 
 
 "b) az „A”, „B”, „C” [vagy] és „D” kategóriába tartozó tűzfegyver, a lőfegyverdarab, 
az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a lőszer és a hangtompító 
megszerzéséhez, tartásához, az ország területére történő behozatalához, az ország területéről 
történő kiviteléhez, az ország területén történő átszállításhoz;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.    Dr. Gál Zoltán és Juhász Gábor képviselők a törvényjavaslat 3. §-át új (2) 
bekezdésseé kiegészíteni javasolják  (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(2) A flóbert lőfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó egyszerűsített 
hatósági szabályokat e törvény felhatalmazása alapján a Kormány állapítja meg." 
 

T/9115/6/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/6/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért



 
 

13.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 4. § d) pontjának az 
elhagyását, valamint záró szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "4. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem engedélyezhető: 
 
 a) az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver vagy lőszer; 
 b) az automata lőfegyver; 
 c) a hangtompító; 
 [d) a lőfegyverre felszerelhető lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék;] 
 [e)]d) külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata 
lőfegyver; 
 [f)]e) huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt lőszer  
 
megszerzése és tartása, valamint lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék lőfegyverre 
történő felszerelése." 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.  Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 4. § záró szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "4. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem engedélyezhető: 
 
 a) az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver vagy lőszer; 
 b) az automata lőfegyver; 
 c) a hangtompító; 
 d) a lőfegyverre felszerelhető lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék; 
 e) külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver; 
 f) huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt lőszer  
 
megszerzése, [és] továbbá tartása." 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



 
 

15.   Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdése a) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) A 5. § (2) bekezdésében meghatározott adatok az alábbi szervezeteknek 
továbbíthatók: 
 
 a) a bíróság, az ügyészség, [és] továbbá a nyomozóhatóságok;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.   Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdése d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A lőfegyver-kereskedő nyilvántartja:/ 
 
 "d) a vevő, az eladó (szállító), illetve a megrendelő szervezet cégszerű megnevezését, 
kereskedelmi meghatalmazottja természetes személyazonosító adatait, az engedély számát, 
[az azt] továbbá a kiállító szerv megnevezését." 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

17.   Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 15. § a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "15. § 15. § Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza: 
 
 a) az érintett személy személyazonosító adatait, [illetőleg] és a szervezet 
azonosításához szükséges adatokat;" 
 



Indokolás: Lásd a T/9115/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.   Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 19. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "19. § Ez a törvény 2004. [május] június 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.   Dr. Gál Zoltán és Juhász Gábor képviselők, továbbá dr. Dorkota Lajos 
képviselő a törvényjavaslat 21. §-ának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "21. § [(1) A törvény hatálybalépése előtt engedély nélkül tartott, gyártási 
számmal rendelkező flóbert lőfegyver tartására legkésőbb 2004. május 31-ig engedélyt 
kell kérni. 
 
 (2) Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező flóbert 
lőfegyvert külön jogszabályban meghatározottak szerint azonosítási számmal kell 
ellátni, és tartására az azonosítási számmal történő megjelölést követő öt munkanapon 
belül engedélyt kell kérni. 
 
 (3) A gyártási számmal nem rendelkező flóbert lőfegyver tulajdonosának az 
azonosítási számot legkésőbb 2004. május 31-ig meg kell rendelni a külön jogszabályban 
kijelölt szervezetnél. 
 
 (4) Az egyedi azonosítási szám megrendelése, valamint annak költsége a flóbert 
lőfegyver tulajdonosát terheli. 
 



 (5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint benyújtott kérelem elintézési 
határideje 180 nap.]" 
 

T/9115/6/2. sz. 
Megjegyzés: Dr. Gál Zoltán és Juhász Gábor képviselők T/9115/6/3. sz. indítványa tartalmilag 

összefügg az ajánlás 12. pontjában ismertetett, általuk benyújtott T/9115/6/2. sz. javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/6/3. sz., valamint a T/9115/16. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

20.  Szabados Ákos képviselő a törvényjavaslat 22. § (2)-(4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Módosuló rendelkezések/ 
 
 "(2) A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 
szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Fegyveres biztonsági őr az a büntetlen előéletű [személy] magyar állampolgár, illetve az 
Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállam állampolgára (a 
továbbiakban: EGT állampolgár) lehet, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, fegyver 
viselésére alkalmas, rendelkezik a szolgálati beosztáshoz előírt képesítési feltételekkel. A 
fegyveres biztonsági őrség parancsnokának és helyettesének legalább középiskolai 
végzettséggel kell rendelkeznie. Ezeket a feltételeket az igazolvány hitelesítésekor igazolni 
kell.” 
 
 (3) Az Fbtv. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Mezőőr az a büntetlen előéletű [személy] magyar, illetve EGT állampolgár lehet, aki 
tizennyolcadik életévét betöltötte, a lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó 
feltételeknek megfelel, és a 22. § (1) bekezdésében előírt vizsgát letette.” 
 
 (4) A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény 5. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
/(3) Igazolványt kaphat írásbeli kérelmére/ 
 



„a) az a büntetlen előéletű, a 20/A. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás hatálya alá nem eső, 
cselekvőképes – magánnyomozó esetében legalább középiskolai végzettséggel rendelkező –
[személy] magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló 
Megállapodásban részes tagállam állampolgára, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, 
továbbá külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezik, és”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

21.  Szabados Ákos képviselő a törvényjavaslat melléklete helyébe a következő 
mellékletet javasolja: 
 

"[Melléklet a 2004. évi ….. törvényhez 
 

Tűzfegyverek és lőszerek 
 
„A” kategória 
 
1. Automata tűzfegyverek. 
2. Más tárgynak álcázott tűzfegyver. 
3. Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző vagy gyújtólövedékeket tartalmazó lőszer, 

valamint az ilyen lőszerhez való lövedék. 
4. Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly- és revolverlőszer, valamint az 

ilyen lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló 
lőfegyverhez, a használatukra jogosult személyek számára. 

 
„B” kategória 
 
1. Félautomata vagy ismétlő rövid tűzfegyverek. 
2. Központi gyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek. 
3. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, melyek teljes hossza 28 cm-nél 

rövidebb. 
4. Félautomata hosszú tűzfegyverek, melyek tölténytára és töltényűrje együttesen 

háromnál több lőszer befogadására alkalmas. 
5. Félautomata hosszú tűzfegyverek, amelyek tölténytára és töltényűrje együttesen 

háromnál több lőszer befogadására nem alkalmas, ha a töltőszerkezet eltávolítható, 
vagy ha nem biztos, hogy szokásos szerszámokkal a tűzfegyvert nem lehet olyan 
tűzfegyverré átalakítani, amelynek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál 
több lőszer befogadására alkalmas. 

6. Ismétlő és félautomata hosszú tűzfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem haladó 
hosszúságú csővel. 



7. Külső formában automata szerkezetű tűzfegyverre hasonlító félautomata 
tűzfegyverek. 

 
„C” kategória 
 
1. A „B” kategória 6. pontjában felsoroltakon kívüli egyéb ismétlő hosszú tűzfegyverek. 
2. Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolt csővel. 
3. A „B” kategória 4-7. pontjaiban felsoroltakon kívüli félautomata hosszú 

tűzfegyverek. 
4. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, amelyeknek teljes hossza legalább 28 

cm. 
 
„D” kategória 
 
Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolatlan csővel.] 
 

Melléklet a 2004. évi ….. törvényhez 
 

Tűzfegyverek és lőszerek 
 
„A” kategória 
 
1. Automata tűzfegyverek. 
2. Más tárgynak álcázott tűzfegyver. 
3. Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző vagy gyújtólövedékeket tartalmazó lőszer, 

valamint az ilyen lőszerhez való lövedék. 
4. Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly- és revolverlőszer, valamint az ilyen 

lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló 
lőfegyverhez, a használatukra jogosult személyek számára. 

 
„B” kategória 
 
1. Félautomata vagy ismétlő rövid tűzfegyverek. 
2. Központi gyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek. 
3. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, melyek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb. 
4. Félautomata hosszú tűzfegyverek, melyek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál 

több lőszer befogadására alkalmas. 
5. Félautomata hosszú tűzfegyverek, amelyek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál 

több lőszer befogadására nem alkalmas, ha a töltőszerkezet eltávolítható, vagy ha nem 
biztos, hogy szokásos szerszámokkal a tűzfegyvert nem lehet olyan tűzfegyverré 
átalakítani, amelynek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál több lőszer 
befogadására alkalmas. 

6. Ismétlő és félautomata hosszú tűzfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem haladó 
hosszúságú csővel. 

7. Külső formában automata szerkezetű tűzfegyverre hasonlító félautomata tűzfegyverek. 
 
„C” kategória 
 
1. A „B” kategória 6. pontjában felsoroltakon kívüli egyéb ismétlő hosszú tűzfegyverek. 
2. Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolt csővel. 
3. A „B” kategória 4-7. pontjaiban felsoroltakon kívüli félautomata hosszú tűzfegyverek. 



4. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, amelyeknek teljes hossza legalább 28 cm. 
 
„D” kategória 
 
Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolatlan csővel." 
 

Megjegyzés: Képviselő Úr módosító javaslatának indokolási részében rögzíti, hogy: a módosító javaslat a 
törvényjavaslat mellékletében lévő nyomdatechnikai problémákat orvosolja, érdemi, tartalmi módosítást nem 
tartalmaz. 
 

 
Indokolás: Lásd a T/9115/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. március 29. 
 
 
 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti  

 bizottság elnöke  

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke  

 
 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 
 

Bakonyi Tibor s.k., 
az Ifjúsági és sport 

bizottság elnöke 


