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   Az Országgyűlés 

 
Rendészeti bizottságának  Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának  
 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Gazdasági bizottságának 

 
 

Ifjúsági és sport 
bizottságának 

 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló T/9115. számú törvényjavaslat 
 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/9115/24. sz. ajánlással.) 
 
 
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/9115/25-29. számú kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat. 
 
 Dr. Világosi Gábor képviselő a T/9115/26. sz. módosító javaslatát az Ifjúsági bizottság 
ülésén visszavonta, ezért ezt az ajánlás nem tartalmazza. 
 Juhászné Lévai Katalin képviselő a T/9115/27. számú kapcsolódó módosító javaslata - 
az irománnnyilvántartó közlése szerint – a részletes vita lezárása után, azaz határidő után érkezett 
(Hsz. 102. § (1) bekezdés). 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság a módosító javaslatokat a 2004. április 5-i ülésén tárgyalja. 
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I. 
 
 

1.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "1. § (1) E törvény hatálya az abban meghatározott lőfegyverre, [lőfegyver-fődarabra] 
lőfegyver fődarabra, lőszerre (töltényre) és azok megszerzésére, tartására, használatára terjed ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/28/1. számú módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

2.   Hagyó Miklós képviselő - kapcsolódva dr. Gál Zoltán és Juhász Gábor képviselők 
T/9115/6/1. számú módosító indítványához (T/9115/24. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 
2. § 7. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "7. flóbert rövid lőfegyver: olyan peremgyújtású egylövetű tűzfegyver, [a]melynek teljes 
hossza 28 cm-nél rövidebb, 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/9115/25. számú módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 2. § 8. pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "8. flóberttöltény: olyan egybeszerelt [szerelt] töltény, melyet gyúelegyes töltényhüvelyből 
és lövedékből szereltek össze, lőport nem tartalmaz és hüvelyhossza nem haladja meg a 10,5 
millimétert;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/28/2. számú módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
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4.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 4. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja 
(a módosító javaslat elfogadása esetén a 4. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja): 
 
 "4. § (1) 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 tartása. 
 
 (2) Nem engedélyezhető olyan lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása, amelynek 
használatát arra a célra, amelyre kérelmezték, más jogszabály tiltja." 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/29. számú módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

5.   A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdése a) és c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) A 5. § (2) bekezdésében meghatározott adatok az alábbi szervezeteknek 
továbbíthatók: 
 a) a bíróság, az ügyészség és a [nyomozóhatóságok] nyomozó hatóságok; 
 b) a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott feladataik ellátásához; 
 c) a külföldi [nyomozóhatóság] nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetközi 
igazságügyi és bűnüldöző szerv, a bűnügyi jogsegélyről szóló jogszabályokban, illetve nemzetközi 
szerződésben, egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásban foglaltak szerint." 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/28/3. számú módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

6.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Ezt a törvényt az [első fokú] elsőfokú határozattal még el nem bírált ügyekben is 
alkalmazni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/9115/28/4. számú módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
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II. 
 
 Juhászné Lévai Katalin képviselő a T/9115/27. számú kapcsolódó módosító javaslata - 
az irománnnyilvántartó közlése szerint – a részletes vita lezárása után, azaz határidő után érkezett 
(Hsz. 102. § (1) bekezdés). 
 A Gazdasági bizottság a módosító javaslatot a III. 31-i ülésén megtárgyalta: egyharmada 
sem támogatja, az Előterjesztő: nem ért egyet. 
 A Rendészeti bizottság az április 1-i ülésén egyhangú szavazattal megállapította, hogy a 
módosító javaslat nem Házszabályszerű. 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. április 1. 
 
 
 
 

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 
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