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Az Országgyű lés
Sport- és Turizmusbizottsága

; .o t á iys :rrri: iI5' S Ó 1,1 5

Érkezett: 20'2 FEe 2 O.

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Bizottsági módosító iavaslat

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (t) bekezdése és a 102_ (l) bekezdése alapján „A lőfegyverekről és a
lőszerekről szóló 2004. évi YOŰV törvény módosításúról” szóló T/5358 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elv :

1 . A törvényjavaslat az alábbi új 5 . §-sal egészül ki, ezzel egyidej űleg a további §-ok számozása
értelemszerűen változik :

, .5 . §

Az Fcv. 3/B, §(2)'bekczdósc a következőképpen módosul :

,(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély az alábbi szervezeteknek adható me g
a) sportlövészet folytatása Céljából nyilvántartásba vett sportegyesiilet. ha az orszáQOS sportági

szakszövetség a szövetséd tagságot igazolja .
h) olyan szervezet, amely az adott típusú és kaliberjelű löfegvverre kiadott lőtér-üzemeltetési

enaedélivel, valamint l őtérszabályzattal rendelkezik ,
c) a. polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított kőfegyverek. vizsgálatára,

valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult szervezet ,
d) olyan szervezet, amely löszei gyártására jo*osítóengedéllyelrendelkezik,
e) olyan szervezet, amely a sját vagy mások vagyonát hivatásszer űenőrzi, mások életét, testi

épségét hivatásszerűen védi ,
fl olyan szervezet, amely tevékenységei között a lőoktatás szerepel .""
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2. A törvényjavaslat az alábbi új 6. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a további §-ok számozás a
értelemszerűen változik:

Az Ftv . 4. $-a az alábbiak szerint módosul :

„4. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában netn engedélyezhető :
a) az , .A” kategóriába tartozó lüzfeavver vagy l őszer;
b) az automata lőfegyver:
c) a hangtornpztó:
d) külső formájában automata szerkezetü löfeyyverre hasonlító félautomata I őfegyver, kivévea

sportcélú lőfeKyverekel
e) huzagolt csövű löfegWCncez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt lőszer

rxmegszerzése és tartása, valamint lézeres célzcikészii]ék és éjszakai irányzék lőfegyverre történő
felszerelése.""

1_ Az Ftv . 3/B. § (2) bekezdése az alábbi 1) ponttal egészül ki :

3B_ § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély az alábbi szervezeteknek adható meg :

f) olyan szervezet, amely tevékenységei között a l őoktatás szerepel ,

2 . Az Ftv. 4 . §-a az alábbiak szerint módosul :

4 . § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem engedélyezhet ő :

d) külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver, kivévea
sportcélú lőfegyvereket.

Indokolás

A módosítást azért javasoljuk, mert a jelenleg hatályos jogszabály szövege nem teszi lehet ővé, hogy
szervezetek oktatási céllal is tarthassanak liífegyvert . A sportcélú lőfegyverek a fegyvertörvény B 7
kategóriájába tartoznak, melyek az Európai Unió minden országában löfegyvertartási engedéllye l
tartható eszközök. A sportlövészetre használt l őfegyverek egy részénél lehetetlen meghatározni, hog y
eredetileg automata vagy öntöltő rendszerű volt-e, mivel a fegyver gyártók párhuzamosan mindké t
változatban gyártják azokat. A javaslat a sportcolú felhasználást könnyítené meg .

Budapest, 2012 . február 20 .
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