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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés  Honvédelmi és  rendészeti  bizottsága  – az egyes  házszabályi  rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az  Egyes törvényeknek a
fegyverek  megszerzésének  és  tartásának  ellenőrzésére  vonatkozó  európai  uniós  jogi
szabályozás  módosításával  összefüggő  jogharmonizációs  célú  módosításáról szóló  T/10310.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (6) bekezdés - Ftv. 2. § 51. pont
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az Ftv. 2. §-a a következő 48-51. ponttal egészül ki:
(E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)

„51.  működőképes  lőfegyver:  a  [2.  §  ]16.  [pontjában]pontban meghatározott  légfegyver,
valamint a 29. pont b)-d) alpontjában meghatározott tűzfegyver kivételével a tűzfegyver.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Ftv. 4/G. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Ftv. az „A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI” című fejezetét követően a következő
fejezetekkel egészül ki:

„(2) Jogszabály az (1) bekezdésben meghatározott [körben ]körbe tartozó adatoknak a lőfegyverek
központi  nyilvántartásába  elektronikus  úton  történő  [adattovábbítást]továbbítását kötelezővé
teheti, illetve előírhatja, hogy az átalakítást kizárólag az elektronikus úton történő adattovábbításhoz
meghatározott technikai feltételekkel rendelkező végezheti.”



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Ftv. 4/H. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Ftv. az „A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI” című fejezetét követően a következő
fejezetekkel egészül ki:

„(2) Jogszabály az (1) bekezdésben meghatározott [körben ]körbe tartozó adatoknak a lőfegyverek
központi  nyilvántartásába  elektronikus  úton  történő  [adattovábbítást]továbbítását kötelezővé
teheti,  illetve  előírhatja,  hogy  a  megsemmisítést  kizárólag  az  elektronikus  úton  történő
adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel rendelkező végezheti.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Ftv. 6. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A  lőfegyvereknek,  illetve  a  lőszereknek  más  tagállam  területére  történő  átvitele  esetén  a
rendeltetési hely, illetve a tranzitország között történő – a kérelmező által az 5. § (2) bekezdés a)
pont ab) alpontjára, a szállítandó lőfegyverekre, lőszerekre, a lőfegyver-kereskedők közötti szállítás
kivételével  a  szállítóeszközre,  valamint  az  indulás  és  érkezés  várható  időpontjára  vonatkozó
bejelentési  kötelezettség  teljesítésén  alapuló  –  adatszolgáltatást  és  adatfogadást  a  rendőrség
központi szerve végzi, valamint – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – ellátja]

„c) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK
tanácsi irányelv 13. cikk (4) bekezdésében”

[meghatározott hatósági feladatokat.]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Ftv. 23. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Ftv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a törvény
a)  a  fegyverek  megszerzésének  és  tartásának  ellenőrzéséről  szóló,  1991.  június  [1-i]18-i,
91/477/EGK tanácsi irányelvnek,
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való megfelelést szolgálja.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Ftv. 23. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Ftv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a törvény
f)  a  pirotechnikai  termékek  [forgalomba  hozataláról  ]forgalmazására  vonatkozó  tagállami
jogszabályok  harmonizációjáról  szóló,  [2007.  május  23-i  2007/23/EK]2013.  június  12-i
2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

való megfelelést szolgálja.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (1) bekezdés l) pont
Módosítás jellege: elhagyás

14. §

(1) Az Ftv.
[l) 6.  §  (4)  bekezdésében  a  „bekezdésében  meghatározott”  szövegrész  helyébe  a
„bekezdésében,  továbbá  a  fegyverek  megszerzésének  és  tartásának  ellenőrzéséről  szóló,
1991-i 91/477/EGK tanácsi irányelv 13. cikk (4) bekezdésében meghatározott” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti az Ftv.
c) 4/A. § (1) bekezdésében az „ , a színházi fegyvernek” szövegrész,[ továbbá]

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2) bekezdés új d) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Hatályát veszti az Ftv.
d) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész, továbbá
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Indokolás

1. A módosítás  a  jogszabályszerkesztés  normatív  követelményeinek  megfelelően  pontosítja  a
törvényszövegben elhelyezett hivatkozás szövegét. 
2-3. Az  adatszolgáltatás  törvényi  kereteit  megállapítani  hivatott  rendelkezések  szövegének  a
módosítása  a  végrehajtási  joganyagban  szabályozható  tárgykörök  korábbinál  pontosabb
meghatározását szolgálja. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

4.,  7-9. Az  Országgyűlés  számára  benyújtott  törvényjavaslat  eredeti  szövegezése  nem  vette
figyelembe  az  érintett  jogszabály-hely  időközben  bekövetkezett  újabb  módosításait,  ezért  a
szóbanforgó rendelkezések megfelelő kiigazítása vált szükségessé. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

5-6. Az eredeti  normaszöveg pontatlanul  hivatkozott  az  azokban felhívott  uniós  normák jogtári
megjelölésére, ezért gondoskodni kell az érintett szöveghelyek megfelelő módosításáról. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

4


