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RÖVID INDOKOLÁS 

Háttér  

A polgári célú tűzfegyverek megszerzésére, tartására és importjára/exportjára a 91/477/EK 

tanácsi irányelv módosításáról szóló 2008/51/EK irányelvben megállapított átfogó uniós 

keretszabályok vonatkoznak. Az irányelv célja a tűzfegyverek jelölésére, tárolására, 

gyártására, kereskedelmére, regisztrációjára és hatástalanítására vonatkozó 

minimumszabályok megállapítása, valamint a büntetendő cselekmények fogalmának 

meghatározása és bevezetése volt.  

A szabályozás szigorítása ellenére a fegyveres erőszak továbbra is jelentős fenyegetést jelent 

az Unión belül. A Belügyminiszterek Tanácsának 2015. augusztus 29-i nyilatkozata sürgős 

cselekvésre szólított fel a tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozóan, megelőzendő azok 

bűnözők általi reaktiválását és használatát. A nyilatkozat ismételten kérte a tűzfegyverekről 

szóló irányelv felülvizsgálatát és a hatástalanításra vonatkozó közös megközelítés 

kidolgozását, fokozva a meglévő jogszabályok szerinti nyomonkövethetőséget az irányelv 

nemzeti szintű végrehajtásában fennálló hiányosságok és hézagok orvoslása érdekében. 

A tűzfegyverekről szóló irányelvre vonatkozó végrehajtási jelentés a tűzfegyverek nyomon 

követésének a tagállamok közötti különbségekből eredő akadályaira is rámutatott. A 

Bizottság a javaslatában számos területen a meglévő jogszabály módosítására tett javaslatot, 

például az alábbiakra: 

 közös uniós hatástalanítási szabályok; 

 közös uniós szabályok a tűzfegyverek jelölésére a fegyverek 

nyomonkövethetőségének javítása érdekében; 

 jobb információcsere a tagállamok között például a tűzfegyverbirtoklási engedély 

valamely másik nemzeti hatóság általi megtagadására vonatkozóan, valamint a 

nemzeti fegyvernyilvántartások összekapcsolásának kötelezettsége; 

 közös kritériumok a riasztófegyverekre (pl. vészjelző fáklyákra és rajtpisztolyokra) 

vonatkozóan annak megelőzése érdekében, hogy teljesen működőképes 

tűzfegyverekké alakítsák át őket; 

 szigorúbb szabályok a tűzfegyverek online beszerzésére vonatkozóan a tűzfegyverek, 

kulcsfontosságú alkatrészeik vagy lőszereik interneten való beszerzésének 

megelőzésére; 

 szigorúbb szabályok egyes olyan félautomata tűzfegyverek betiltása céljából, 

amelyeket magánszemélyek még véglegesen hatástalanított állapotban sem 

birtokolhatnak; 

 szigorúbb feltételek a hatástalanított tűzfegyverek forgalmazására vonatkozóan; 
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 szigorúbb feltételek a gyűjtőkre vonatkozóan, a bűnözőknek való értékesítés 

kockázatának korlátozása érdekében.  

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016. február 15-én rövid meghallgatást 

rendezett a jelenlegi irányelv keretében javítható pontok vizsgálata és az uniós szintű 

harmonizáció megfelelő szintjének meghatározása céljából.  

A meghívott tűzfegyverszakértő különösen az átalakított és reaktivált tűzfegyverek jelentette 

fenyegetést emelte ki, valamint hogy az Unión belül magas szintű közös szabályokat kell 

bevezetni a hatástalanításra vonatkozóan, továbbá rámutatott, hogy a tűzfegyverek minden 

lényeges alkatrészét meg kell jelölni, hogy eltulajdonításuk vagy elvesztésük esetén nyomon 

követhetők legyenek. A szakértő feltárta, hogy a félautomata tűzfegyverek általános betiltása 

a „hasonlóság” kritériuma alapján problémás és a tagállamok számára nem kivitelezhető.  

Egy másik, az engedélyezéssel és az orvosi vizsgálatokkal foglalkozó szakértő szerint a 

tűzfegyverekre vonatkozó engedély kiadásához alapszintű orvosi (fizikai képességi és 

mentális) vizsgálat, valamint rendszeres felülvizsgálat szükséges.  

Az előadó álláspontja 

Az előadó üdvözli az irányelv felülvizsgálatát, amely a meglévő szabályozás hézagainak 

megszüntetésére és az európai polgárok biztonságának fokozására irányul. Az előadó 

következésképpen a bizottsági javaslatban foglalt felvetések többségét támogatja. Bizonyos 

részek azonban módosításra szorulnak az új jogszabály érthetővé, hatékonnyá, 

kiegyensúlyozottá és arányossá tétele érdekében. 

Az előadó továbbá határozottan hangsúlyozni kívánja, hogy ez az irányelv, jóllehet célja a 

polgárok biztonságának növelése, nem az illegális fegyverek problémájának és a hozzájuk 

kapcsolódó szervezett bűnözés és terrorista tevékenységnek a kezelésére irányul, amelyek 

csupán kettőt jelentenek a fegyverekkel kapcsolatos problémák közül. Célja inkább annak 

megakadályozása, hogy a legális tűzfegyverek a fekete piacra kerüljenek, ezáltal megelőzve a 

tűzfegyverekkel elkövetett lövöldözéseket, öngyilkosságokat, gyilkosságokat és baleseteket. 

Az előadó fájlalja, hogy a Bizottság előre nem ismertetett hatásvizsgálatot. Egy 

hatásvizsgálatban a Bizottság például meghatározhatta volna, hogy a javaslat a tűzfegyverek 

mely típusait és milyen mennyiségben érinti, ami megkönnyítené, hogy a Parlament 

tájékozottabban foglaljon állást a kérdésben. 

E megfontolások alapján az előadó különösen az alábbiakra vonatkozóan javasol 

módosításokat: 

1. az irányelv hatálya (ne csak a tűzfegyverekre terjedjen ki, hanem lényeges 

alkatrészeikre és a lőszerekre is);  

2. a lényeges alkatrészek jelölése; 

3. a tűzfegyverek hatástalanítása; 

4. a tagállamok közötti információcsere; 
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5. távértékesítés; 

6. az engedélyt kérelmezők alkalmassági vizsgálata; 

7. további biztonsági intézkedések. 

A Bizottság a javaslatában módosítani kívánja az irányelv I. mellékletét annak érdekében, 

hogy az A. kategóriába beillessze a „félautomata tűzfegyverekké átalakított automata 

tűzfegyvereket” és az „1–7. pont alatti tűzfegyvereket hatástalanítás után”, és hogy e 

tűzfegyvereket következésképpen betiltsa. Az előadó támogatja ezt a rendelkezést. 

A Bizottság emellett az „automata fegyverekre hasonlító polgári célú félautomata 

tűzfegyverek” úgynevezett B7. kategóriáját az A. kategóriába kívánja átsorolni. Az előadó 

úgy véli, hogy ez a rendelkezés a jelenlegi formájában se nem érthető, se nem végrehajtható a 

gyakorlatban, mivel nem tesz különbséget a fizikai megjelenés és a technikai jellemzők 

között. A fegyver puszta kinézete helyett a technikai kritériumoknak, például a tűzfegyver 

csőtorkolati energiájának, kaliberének, a nagyobb tár csatlakoztatási lehetőségének vagy más, 

megfelelően nem indokolható tulajdonságoknak kellene döntő jelentőséget kapniuk, mint 

amilyen a pisztolymarkolat, a behajtható válltámasz, a hűtőrendszerek stb.  Az előadó 

nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy javaslatát e ponton vizsgálja felül. 

MÓDOSÍTÁSOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és 

Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Válaszul a közelmúltbeli 

terrorcselekményekre, amelyek 

rámutattak a 91/477/EGK irányelv 

végrehajtásának hiányosságaira, 

különösen a fegyverek hatástalanítását, 

átalakíthatóságát és jelölési szabályait 

illetően, a 2015 áprilisában elfogadott 

„európai biztonsági stratégia”, továbbá a 

Belügyminiszterek Tanácsának 2015. 

augusztus 29-i nyilatkozata az irányelv 

felülvizsgálatára szólított fel, valamint 

közös megközelítésre a tűzfegyverek 

hatástalanítását illetően a reaktiválás és 

bűnözők általi használat megelőzése 

érdekében. 

(2) A 91/477/EGK tanácsi irányelv 

módosítása nem fakadhat a közelmúltbeli 

terrorcselekmények és az Európai Unión 

belüli – különösen vadászok, sportlövők és 

gyűjtők általi – legális fegyvertartás és -

használat bármiféle összekapcsolásából. A 

tűzfegyverek és lőszerek hatályos 

előírásoknak megfelelő gyártása, 

kereskedelme, tartása és használata révén 

jogszerű tevékenységek valósulnak meg, 

amelyek fontosak a szabadidő eltöltése, a 

sport és a gazdaság szempontjából, és 

hozzájárulnak az Unión belüli 

munkahelyteremtéshez és a jólét 

megteremtéséhez. 
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Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az adatfeldolgozást és az 

információcserét az (EU) 2016/... európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel1a 

összhangban kell végezni. 

 _____________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/… rendelete a személyes 

adatok feldolgozása vonatkozásában az 

egyének védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról (általános 

adatvédelmi rendelet) és a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL 

L …). 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 91/477/EGK irányelvben taglalt 

bizonyos kérdéskörök további munkát 

igényelnek. 

(3) A 91/477/EGK irányelvben taglalt 

bizonyos kérdéskörök további munkát 

igényelnek, amelynek arányosnak kell 

lennie a bűnözést vagy a terrorizmust 

szolgáló fegyverkereskedelem elleni 

küzdelem és a tagállamok általi 

harmonizált alkalmazás elősegítése 

érdekében. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A fegyverek kulturális és 

történelmi vonatkozásaival foglalkozó 

szervezetek és az azok székhelye szerinti 

tagállam által ilyennek elismert azon 

szervezetek számára, amelyek ezen 

irányelv hatálybalépésének napja előtt 

megszerzett, A kategóriába sorolt 

tűzfegyvereket tartanak birtokukban, 

indokolt engedélyezni, hogy 

megtarthassák e birtokukban levő 

fegyvereket az érintett tagállam 

engedélyével, feltéve, hogy az adott 

fegyvereket hatástalanították. 

(4) A fegyverek kulturális, történelmi, 

tudományos, műszaki vagy oktatási 
vonatkozásaival foglalkozó szervezetek és 

személyek, például múzeumok és gyűjtők 

és az azok lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállam által ilyennek elismert 

azon szervezetek és személyek számára 

indokolt engedélyezni, hogy az érintett 

tagállam engedélyével az A kategóriába 

sorolt tűzfegyvereket tartsanak 

birtokukban vagy szerezzenek be, feltéve, 

hogy e szervezetek vagy személyek többek 

között a biztonságos tárolás révén 

megtették a közbiztonságot érintő 

valamennyi kockázatra vonatkozóan 

szükséges intézkedéseket. Minden ilyen 

engedélyezés során figyelembe kell venni 

a konkrét helyzetet, ideértve a gyűjtemény 

jellegét és célját. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Mivel a gyűjtőket a tűzfegyverek 

illegális kereskedelme lehetséges 

forrásaként azonosították, ezen irányelv 

hatályának rájuk is ki kell terjednie. 

törölve 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tűzfegyverekkel való visszaélés 

megelőzése érdekében az irányelvnek 

tartalmaznia kell a tűzfegyverek 

biztonságos tárolásával kapcsolatos 

minimumkövetelményeket. A 
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tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 

hogy azok a személyek, akik jogszerűen 

szereznek be vagy tartanak tűzfegyvert 

vagy lőszert, ésszerű óvintézkedéseket 

tegyenek annak biztosítása érdekében, 

hogy a tűzfegyver vagy lőszer biztosítva 

legyen az elvesztéssel vagy az ellopással 

szemben, és harmadik felek ne 

férhessenek hozzájuk. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tekintettel a rosszul hatástalanított 

fegyverek reaktiválásának jelentős 

kockázatára, valamint az Unió 

biztonságának elősegítése érdekében az 

irányelv hatályának a hatástalanított 

tűzfegyverekre is ki kell terjednie. 

Ezenkívül a legveszélyesebb 

tűzfegyverekre szigorúbb szabályokat kell 

bevezetni annak biztosítása érdekében, 

hogy azok tulajdonlása vagy kereskedelme 

ne legyen megengedett. Ezeknek a 

szabályoknak az említett kategóriába 

tartozó tűzfegyverekre még azok 

hatástalanítását követően is vonatkozniuk 

kell. E szabályok be nem tartása esetén a 

tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 

kell tenniük, ideértve az adott 

tűzfegyverek megsemmisítését. 

(7) Tekintettel a rosszul hatástalanított 

fegyverek reaktiválásának jelentős 

kockázatára, valamint az Unió 

biztonságának elősegítése érdekében az 

irányelv hatályának a hatástalanított 

tűzfegyverekre is ki kell terjednie. E 

szabályok be nem tartása esetén a 

tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 

kell tenniük, ideértve az adott 

tűzfegyverek megsemmisítését. E 

tekintetben figyelembe kell venni a 

hatástalanított tűzfegyverek végleges 

működésképtelenségét biztosító 

hatástalanítási előírásokra és technikákra 

vonatkozó közös iránymutatások 

meghatározásáról szóló 2015. december 

15-i (EU) 2015/2403 bizottsági 

végrehajtási rendeletet1a.  

 __________________ 

 1a HL L 333., 2015.12.19., 62. o. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A hatástalanított tűzfegyverek (8) A nyomonkövethetőség biztosítása 
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nyomonkövethetőségének biztosítása 

érdekében kötelezővé kell tenni nemzeti 

nyilvántartásokban való regisztrációjukat. 

érdekében kötelezővé kell tenni a 

tűzfegyverek hatástalanításának 

rendszeresen frissített, az egyes 

tagállamok bűnüldöző hatóságai számára 

elérhető nemzeti nyilvántartásokban való 

regisztrációját. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Bizonyos félautomata tűzfegyverek 

könnyen automata tűzfegyverré 

alakíthatóak, ami fenyegeti a biztonságot. 

Bizonyos félautomata tűzfegyverek még az 

A kategóriájúvá alakítás híján is nagyon 

veszélyesek lehetnek, ha nagy a 

töltényszámban kifejezett kapacitásuk. 

Ezért az ilyen félautomata fegyverek 

polgári használatát be kell tiltani. 

törölve 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A jelölések könnyű eltávolításának 

megakadályozása és annak pontosítása 

érdekében, hogy a jelölést mely 

alkotóelemeken kell elhelyezni, közös 

uniós szabályokat kell bevezetni a jelölésre 

vonatkozóan. 

(10) A jelölések eltávolításának 

megakadályozása és annak pontosítása 

érdekében, hogy a jelölést mely 

alkotóelemeken kell elhelyezni, közös 

uniós szabályokat kell bevezetni a jelölésre 

vonatkozóan.  E szabályoknak ki kell 

terjedniük a fegyvergyártásban használt 

új anyagokra és a háromdimenziós 

fegyverek megjelenésére is. Ki kell 

terjedniük továbbá az importált 

fegyverekre is. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 
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10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A tagállamoknak a tűzfegyverek 

tárolására és szállítására vonatkozóan 

biztonsági kritériumokat kell 

kidolgozniuk; e kritériumokat a tartott 

fegyverek számához és veszélyességéhez 

kell igazítani. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A tűzfegyvereket 20 évnél sokkal 

tovább lehet használni. 

Nyomonkövethetőségük biztosítása 

érdekében határozatlan ideig nyilvántartás 

kell róluk vezetni, megsemmisítésük 

igazolásáig. 

(11) A tűzfegyvereket 20 évnél sokkal 

tovább lehet használni. 

Nyomonkövethetőségük biztosítása 

érdekében határozatlan ideig nyilvántartás 

kell róluk vezetni, a megsemmisítés 

érintett hatóságok általi igazolásáig. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tűzfegyverek és alkotóelemeik 

távközlő eszközök útján történő 

értékesítése súlyos biztonsági fenyegetést 

jelenthet, mivel nehezebben ellenőrizhető, 

mint a hagyományos értékesítési módok, 

különösen ami az engedélyek 

jogszerűségének online ellenőrzését illeti. 

Ezért helyénvaló a fegyverek és 

alkotóelemeik távközlő eszközök 

(különösen az internet) útján történő 

értékesítését a kereskedőkre és a 

közvetítőkre korlátozni. 

(12) A tűzfegyverek és alapvető 

alkotóelemeik távközlő eszközök útján 

történő értékesítése különös biztonsági 

fenyegetést jelenthet, mivel nehezebben 

ellenőrizhető, mint a hagyományos 

értékesítési módok. A megfelelő ellenőrzés 

biztosítása érdekében ezért helyénvaló a 

fegyverek és alkotóelemeik távközlő 

eszközök (különösen az internet) útján 

történő értékesítését a kereskedőkre és a 

közvetítőkre korlátozni, kivéve, ha a 

tűzfegyver átadására vagy átvételére az 

engedélyezett kereskedő, egy helyi 

rendőrőrs vagy az érintett tagállam 

nemzeti joga értelmében engedéllyel 
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rendelkező egyéb szerv helyiségeiben 

kerül sor, illetve ha a tagállamok egyéb 

módon biztosítani tudják, hogy az érintett 

felek személyazonosságát, engedélyeit és 

iratait igazolták és ellenőrizték. E 

rendelkezés nem érinti a tagállamok azon 

jogát, hogy a tűzfegyverek közvetítők 

nélküli magánértékesítése tekintetében 

szigorúbb szabályokat léptessenek életbe. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Továbbá magas a kockázata 

annak, hogy a riasztófegyverek és más 

típusú vaktöltényes fegyverek valódi 

tűzfegyverekké alakíthatók, mivel néhány 

terrorcselekményben átalakított 

fegyvereket használtak. Ezért 

elengedhetetlen annak a problémának a 

kezelése, hogy az átalakított 

tűzfegyvereket bűncselekményekhez 

használják fel, tehát az irányelv hatályát 

ezekre is ki kell terjeszteni. Annak 
érdekében, hogy a riasztó- és 

jelzőfegyvereket, valamint a tisztelgésre 

használt és akusztikus fegyvereket ne 

lehessen tűzfegyverekké alakítani, idevágó 

műszaki specifikációkat kell elfogadni. 

(13) Annak érdekében, hogy a riasztó- 

és jelzőfegyvereket, valamint a tisztelgésre 

használt és akusztikus fegyvereket 

lehetetlen legyen tűzfegyverekké alakítani, 

idevágó műszaki specifikációkat kell 

elfogadni. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A tagállamok közötti 

információcsere működésének javítása 

érdekében a Bizottságnak meg kell 

állapítania, hogy mely elemek szükségesek 

egy olyan rendszerhez, amely támogatja a 

tagállamok meglévő számítógépes 

(14) A tűzfegyverekre vonatkozó 

tagállamok közötti információcsere 

működésének javítása és a tűzfegyverek 

nyomonkövethetősége érdekében a 

Bizottságnak meg kell állapítania, hogy 

mely elemek szükségesek egy olyan 
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nyilvántartási rendszereiben tárolt 

információk cseréjét. A Bizottság által e 

célból végzett értékeléshez adott esetben 

csatolható egy jogalkotási javaslat, amely 

figyelembe veszi az információcsere 

meglévő eszközeit. 

rendszerhez, amely lehetővé teszi 

valamennyi tagállam számára a kötelező 

hozzáférést a tagállamok meglévő 

számítógépes nyilvántartási rendszereiben 

tárolt információkhoz. A bizottsági 

értékeléshez adott esetben csatolni kell egy 

jogalkotási javaslatot, figyelembe véve az 

információcsere meglévő eszközeit. A 

magánszemélyek vagy szervezetek által a 

jogszabályoknak megfelelően tartott 

fegyverek ellenőrzésének szükségessége 

mellett e rendszernek biztosítania kell a 

hatóságok által elkobzott, a hatóságoknak 

átadott vagy a tagállamok számára 

visszatartott fegyverek 

nyomonkövethetőségét, biztosítva sorsuk 

ellenőrzését az esetleges megsemmisítésig, 

későbbi felhasználásukig vagy a 

kereskedelmi forgalomba való 

visszakerülésükig. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A kiadott és elutasított 

engedélyekre vonatkozó információk 

tagállamok közötti megfelelő cseréjének 

biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el, amelyek alapján a tagállamok 

létrehozhatnak egy ilyen rendszert a 

megadott engedélyekkel és az 

elutasításokkal kapcsolatos információk 

cseréjére. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elkészítésekor és szövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

(15) A kiadott engedélyekre, az 

elutasításokra, az engedély-

felfüggesztésekre vonatkozó információk 

és az ezen irányelv szerinti egyéb 

információk tagállamok közötti megfelelő 

megosztásának biztosítása érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el, amelyek alapján a 

tagállamok létrehozhatnak egy ilyen 

szisztematikus és kötelező rendszert az 

információk tagállamok közötti 

megosztása céljából. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munka 

során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elkészítésekor és szövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 
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egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

91/477/EGK irányelv 

1 cikk – 1 b bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1b) Ennek az irányelvnek az 

alkalmazásában „alapvető alkotóelem”: a 

fegyvercső, a tok, a tokszerkezet, a szán 

vagy forgódob, a zár vagy zártömb, 

valamint minden olyan eszköz, amelyet a 

tűzfegyver lövése által keltett zaj 

csökkentése érdekében terveztek vagy 

alakítottak át, amelyek – mivel különálló 

tárgyak – azon tűzfegyver-kategóriába 

tartoznak, amelyekre felszerelik vagy fel 

kívánják szerelni azokat. 

(1b) Ezen irányelv alkalmazásában 

„alapvető alkotóelem”: a fegyvercső, a tok, 

a tokszerkezet, a szán vagy forgódob, a zár 

vagy zártömb, amelyek – mivel különálló 

tárgyak – azon tűzfegyverek kategóriájába 

tartoznak, amelyekre felszerelik vagy fel 

kívánják szerelni azokat. 

Indokolás 

A hangcsillapítók nem „alapvető” alkotóelemek, és hozzáadásuk nem növelné a biztonságot. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

91/477/EGK irányelv 

1 cikk – 1 e bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1e) Ennek az irányelvnek az 

alkalmazásában „közvetítő”: a 

kereskedőtől eltérő minden olyan 

természetes vagy jogi személy, akinek 

kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége 

teljes egészében vagy részben teljesen 

összeszerelt tűzfegyverek, azok részei és 

lőszer megvásárlásából, eladásából vagy 

(1e) Ezen irányelv alkalmazásában 

„közvetítő”: a kereskedőtől eltérő minden 

olyan természetes vagy jogi személy, 

akinek kereskedelmi vagy üzleti 

tevékenysége teljes egészében vagy 

részben teljesen összeszerelt tűzfegyverek, 

azok részei és lőszer megvásárlásából, 

eladásából vagy egy tagállamon belüli 
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egy tagállamon belüli vagy egyik 

tagállamból egy másik tagállamba való 

átadásának megszervezéséből vagy 

harmadik országba történő exportjából áll. 

vagy egyik tagállamból egy másik 

tagállamba való átadásának 

megszervezéséből vagy harmadik országba 

történő kiviteléből vagy harmadik 

országból valamely tagállamba történő 

behozatalából áll. 

Indokolás 

A közvetítő tevékenységének hatályát illetően semmi indoka nincs annak, hogy kimaradjon a 

tűzfegyverek harmadik országokból tagállamokba irányuló behozatala. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 

91/477/EGK irányelv 

1 cikk – 1 h bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1h) Ennek az irányelvnek az 

alkalmazásában „tűzfegyverutánzatok”: 

olyan tárgyak, amelyeknek fizikai 

megjelenése tűzfegyveréhez hasonló, de 

úgy készültek, hogy nem alakíthatók át 

lövés leadására vagy golyó vagy lövedék 

gyúlékony hajtóanyag segítségével történő 

kilövésére. 

törölve 

Indokolás 

Azon utánzatok meghatározása, amely a tűzfegyver külső megjelenéséhez hasonló olyan 

tárgyakat jelenti, amelyek nem alakíthatók át golyó kilövésére, és feltételesen sem 

tűzfegyverek, ezért nincs helyük a tűzfegyverekről szóló irányelvben, így az irányelvnek nem 

kell rájuk kiterjednie. Nincs szükség az irányelvben olyan rendelkezésekre, amelyek 

játékszerekre, dísztárgyakra stb. terjednek ki. Ezenkívül a külső megjelenés mint pontatlan 

kritérium megnehezíti az utánzatok és más tárgyak közötti különbségtételt. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 

91/477/EGK irányelv 

1 cikk – 1 i bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1i) Ennek az irányelvnek az 

alkalmazásában „hatástalanított 

tűzfegyverek”: olyan tűzfegyverek, 

amelyeket azzal a céllal módosítottak, 

hogy használatra véglegesen alkalmatlanná 

tegyék olyan hatástalanítás alkalmazásával, 

amely biztosítja, hogy a tűzfegyver minden 

lényeges része használatra véglegesen 

alkalmatlanná, és reaktiválást célzó 

eltávolítása, kicserélése vagy módosítása 

lehetetlenné vált.” 

(1i) Ezen irányelv alkalmazásában 

„hatástalanított tűzfegyverek”: olyan 

tűzfegyverek, amelyeket azzal a céllal 

módosítottak, hogy használatra véglegesen 

alkalmatlanná tegyék olyan hatástalanítás 

alkalmazásával, amely biztosítja, hogy a 

tűzfegyver minden lényeges része 

használatra véglegesen alkalmatlanná, és 

reaktiválást célzó eltávolítása, kicserélése 

vagy módosítása lehetetlenné vált, a 

hatástalanított tűzfegyverek végleges 

működésképtelenségét biztosító 

hatástalanítási előírásokra és technikákra 

vonatkozó közös iránymutatások 

meghatározásáról szóló 2015. december 

15-i (EU) 2015/2403 bizottsági 

végrehajtási rendelettel1a összhangban. 

 __________________ 

 1a HL L 333., 2015.12.19., 62. o. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

91/477/EGK irányelv 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 1a. A (1) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„(1) Ez az irányelv nem érinti a 

fegyverviselésre, vadászatra és 

céllövészetre vonatkozó nemzeti előírások 

alkalmazását. 

„(1) Ez az irányelv nem érinti a 

fegyverviselésre, vadászatra és 

céllövészetre vonatkozó nemzeti előírások, 

továbbá az illegális fegyverértékesítésre 

vonatkozó szigorúbb jogszabályok 
alkalmazását.” 

Indokolás 

Az irányelvnek javítania kell a fegyvertartás és a fegyverértékesítés határokon átnyúló 

nyomonkövethetőségét és átláthatóságát, továbbá lehetővé kell tennie az illegális 

fegyverkereskedelem elleni aktív küzdelmet. 
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Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

91/477/EGK irányelv 

2 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ez az irányelv nem vonatkozik a 

fegyvereknek és a lőszereknek a fegyveres 

erők, a rendőrség, a hatóságok általi, a 

nemzeti jogszabályok szerint történő 

megszerzésére és tartására. Nem 

alkalmazandó a hadifegyverek és lőszerek 

kereskedelmi szállítására sem. 

(2) Ez az irányelv nem vonatkozik 

fegyvereknek és lőszereknek a fegyveres 

erők, a rendőrség, a hatóságok vagy 

fegyvergyűjtők és a fegyverek kulturális és 

történelmi vonatkozásaival foglalkozó, és 

a területileg illetékes tagállam által 

ilyennek elismert szervek által a nemzeti 

jogszabályok szerint történő megszerzésére 

és tartására. Nem alkalmazandó továbbá a 

védelmi vonatkozású termékek 
kereskedelmi szállítására és azon 

tűzfegyverek és lőszerek székhelyük 

szerinti tagállam által ilyennek elismert 

múzeumok és gyűjtők által történő 

megszerzésére és tartására sem, amelyek a 

nemzeti jogszabályok szerint 

engedélyezési, nyilvántartásba vételi vagy 

bejelentési kötelezettség hatálya alá 

tartoznak. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. Azok a tagállamok, amelyek a 

gyűjtők számára speciális jogállást 

állapítottak vagy állapítanak meg, 

meghatározzák ezen irányelv rájuk 

vonatkozó rendelkezéseit. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 
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91/477/EGK irányelv 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

valamennyi forgalomba hozott tűzfegyvert 

vagy a tűzfegyverek forgalomba hozott 

részeit ezzel az irányelvvel összhangban 

megjelöljenek és nyilvántartásba vegyenek. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

ezen irányelv hatálybalépése után gyártott 

valamennyi tűzfegyvert vagy azok alapvető 

alkotóelemeit haladéktalanul a gyártás 
vagy a behozatal után, a 

forgalombahozatal előtt ezzel az 

irányelvvel összhangban kitörölhetetlenül 

megjelöljék és nyilvántartásba vegyék. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont 

91/477/EGK irányelv 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok annak érdekében, 

hogy minden egyes összeszerelt tűzfegyver 

azonosítható és nyomonkövethető legyen, 

előírják, hogy minden egyes tűzfegyvert 

azok gyártásakor vagy az Unióba történő 

behozatalakor egyedi jelöléssel kell ellátni, 

amely magában foglalja a gyártó nevét, a 

gyártás országát vagy helyét, a gyártási 

számot, valamint a gyártás évét, 

amennyiben az nem képezi a gyártási szám 

részét. A gyártó védjegye ettől függetlenül 

elhelyezhető. 

(2) A tagállamok annak érdekében, 

hogy minden egyes összeszerelt tűzfegyver 

és annak alapvető alkotóelemei 

azonosíthatók és nyomonkövethetők 

legyenek, előírják, hogy minden egyes 

tűzfegyvert vagy annak minden egyes 

alapvető alkotóelemét azok gyártásakor 

vagy az Unióba történő behozatalakor 

egyedi jelöléssel kell ellátni, amely 

magában foglalja a gyártó nevét, a gyártás 

országát vagy helyét, a gyártási számot, a 

gyártás évét, amennyiben az nem képezi a 

gyártási szám részét, valamint a fegyver 

típusát vagy modelljét és kaliberét. A 

gyártó védjegye ettől függetlenül 

elhelyezhető. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont 

91/477/EGK irányelv 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelölést a tűzfegyver tokszerkezetén kell 

elhelyezni. 

törölve 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

91/477/EGK irányelv 

4 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok ezenkívül biztosítják, hogy a 

kormányzati készleteikből állandó polgári 

használatra átadott tűzfegyvert az átadás 

időpontjában olyan egyedi jelöléssel 

lássanak el, amely lehetővé teszi az átadó 

kormány azonosítását. 

A tagállamok ezenkívül biztosítják, hogy a 

kormányzati készleteikből állandó polgári 

használatra átadott tűzfegyvert vagy annak 

alapvető alkotóelemeit az átadás 

időpontjában olyan egyedi jelöléssel lássák 

el, amely lehetővé teszi az átadó kormány 

azonosítását. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

91/477/EGK irányelv 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a területükön 

folytatott kereskedői vagy közvetítői 

tevékenységet legalább a kereskedő vagy 

közvetítő magán és szakmai 

feddhetetlenségének, valamint 

szakértelmének ellenőrzése alapján kiadott 

engedélyhez kötik. Jogi személyek esetén 

az ellenőrzés a jogi személyre és a 

vállalkozást irányító személyre terjed ki. 

(3) A tagállamok a területükön 

folytatott kereskedői vagy közvetítői 

tevékenységet legalább a kereskedő vagy 

közvetítő magán és szakmai 

feddhetetlenségének, valamint 

szakértelmének, valamint az üzleti 

tevékenység átláthatóságának ellenőrzése 

alapján kiadott engedélyhez kötik. Jogi 

személyek esetén az ellenőrzés a jogi 

személyre és a vállalkozást irányító 

személyre terjed ki. 
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Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont 

91/477/EGK irányelv 

4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„A nyilvántartási rendszerben rögzítésre és 

megőrzésre kerül minden egyes tűzfegyver 

típusa, gyártmánya, modellje, kalibere, 

gyártási száma, valamint a szállító és a 

tűzfegyvert megszerző vagy tartó személy 

neve és címe. A tűzfegyverek (ideértve a 

hatástalanított tűzfegyvereket) adatait 

mindaddig meg kell őrizni, amíg az 

illetékes hatóságok nem igazolták a 

tűzfegyver megsemmisítését.” 

„A nyilvántartási rendszerben rögzítésre és 

megőrzésre kerül különösen minden egyes 

tűzfegyver típusa, gyártmánya, modellje, 

kalibere, gyártási száma, valamint a szállító 

és a tűzfegyvert megszerző vagy tartó 

személy neve és címe. A tűzfegyverek 

adatait határozatlan ideig meg kell őrizni, 

amíg az illetékes hatóságok nem igazolták 

a tűzfegyver megsemmisítését. 

 A tagállamok legkésőbb [dátum]-ig 

biztosítják a közvetlen hozzáférést a 

nemzeti nyilvántartásaikban tárolt 

információkhoz az összes többi tagállam 

illetékes hatóságai számára. E célból 

kijelölik azt a hatóságot, akinek a feladata 

a hozzáférés lehetővé tétele és erről 

tájékoztatják a Bizottságot.” 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

91/477/EGK irányelv 

4 b cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

rendszernek legalább a kereskedő vagy 

közvetítő magán és szakmai 

feddhetetlenségének, valamint 

szakértelmének ellenőrzését tartalmaznia 

kell. Jogi személyek esetén az ellenőrzés a 

jogi személyre és a vállalkozást irányító 

személyre terjed ki. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

rendszernek legalább a kereskedő vagy 

közvetítő magán és szakmai 

feddhetetlenségének, valamint 

szakértelmének ellenőrzését, továbbá az 

üzleti tevékenység átláthatóságának 

ellenőrzését tartalmaznia kell. Jogi 

személyek esetén az ellenőrzés a jogi 

személyre és a vállalkozást irányító 

személyre terjed ki. 
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Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aki betöltötte legalább a 18. életévét 

– kivéve a vadászatra és céllövészetre 

használt tűzfegyverek tartása esetén, 

amennyiben a 18 évnél fiatalabb személy 

szülői engedéllyel rendelkezik, vagy szülői 

irányítás alatt áll, vagy érvényes 

tűzfegyvertartási vagy vadászengedéllyel 

rendelkező felnőtt irányítása alatt áll, 

illetve engedélyezett vagy más módon 

jóváhagyott edzőközpontban használja a 

fegyvert; 

a) aki betöltötte legalább a 18. 

életévét, kivéve a vadászatra és 

céllövészetre használt tűzfegyverek nem 

vásárlás útján történő megszerzése és 
tartása esetén, amennyiben a 18 évnél 

fiatalabb személy szülői engedéllyel 

rendelkezik, vagy szülői irányítás alatt áll, 

vagy érvényes tűzfegyvertartási vagy 

vadászengedéllyel rendelkező felnőtt 

irányítása alatt áll, illetve engedélyezett, 

vagy más módon jóváhagyott 

edzőközpontban használja a fegyvert; 

Indokolás 

A bizottság törölte a szöveget, és ezzel a módosítással – megfelelő indoklás nélkül – ismét 

bevezette. Bizonyos képzési típusú szervezeteknél, különösen az erdészetek esetében, szükség 

van rendkívül korlátozott és szigorúan ellenőrzött kivétel megtételére, amely lehetővé teszi a 

tagállamok számára, hogy egyes kiskorúaknak engedélyezzék a tűzfegyverek tartását. 

Ezenkívül nincs értelme lehetővé tenni a tűzfegyverek tartását e kiskorúak számára, ha nem 

engedélyezzük ugyanazon tűzfegyverek megszerzését. E tűzfegyvereket szigorú ellenőrzés alatt 

tartják. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) nem valószínűsíthető, hogy 

veszélyt jelent önmagára, a közrendre vagy 

a közbiztonságra; szándékos, erőszakos 

bűncselekmény miatti elmarasztaló ítélet 

az ilyen veszélyre utaló jelnek minősül. 

b) nem valószínűsíthető, hogy 

veszélyt jelent önmagára és másokra, a 

közrendre vagy a közbiztonságra; 

szándékos, erőszakos bűncselekmény 

miatti elmarasztaló ítélet az ilyen veszélyre 
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utaló jelnek minősül. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) vállalják, hogy fegyvereiket az 5. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározottak értelmében a lakóhelyük 

szerinti tagállam jogszabályaiban 

meghatározott tárolási és szállítási 

kritériumoknak megfelelően tartják. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

5 cikk – 1 a bekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A magánszemélyek tulajdonában 

lévő, B kategóriás tűzfegyverek 

lopásveszélyének lehető legnagyobb 

mértékű csökkentése érdekében a 

tagállamok a tűzfegyverek vagy lőszerek 

tárolására, tartására és szállítására 

vonatkozó biztonsági követelményeket 

írnak elő. E kritériumokat a tartott 

lőfegyverek veszélyességéhez és számához 

kell igazítani. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok gondoskodnak a szokásos 

orvosi vizsgálatokról az (1) bekezdésben 

említett engedélyek kiadása vagy 

megújítása céljából, és visszavonják az 

engedélyeket, ha már nem teljesül azon 

feltételek valamelyike, amelyek alapján 

megadták. 

törölve 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ez az irányelv nem sérti az öröklés 

útján szerzett tűzfegyverek és lőszerek 

tulajdonjogát; a tagállamok korlátozzák 

az ilyen tűzfegyverek szükséges 

engedéllyel nem rendelkező tulajdonosok 

általi tartását. 

Indokolás 

Meg kell oldani a megfelelő engedéllyel nem rendelkező személyek helyzetét, akik öröklés 

útján szereznek tűzfegyvereket, ami akaratuktól független tény. Miközben korlátozni kell az 

ilyen tűzfegyver általuk történő tartását és használatát, nem férhet kétség tulajdonjoguk 

puszta tényéhez és az ebből eredő bizonyos jogokhoz, mint például a tűzfegyver eladásának 

jogképességéhez. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

5 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Feltéve, hogy a szabványosított 

vizsgálat során a helyes eljárást követik, 

az alkalmassági vizsgálatot végző hatóság 
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vagy személy nem tartozik felelősséggel a 

vizsgálaton részt vevő személy 

cselekedeteivel kapcsolatban. 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

5 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) Ha az e cikkben említett feltételek 

valamelyike már nem teljesül, a 

tagállamok visszavonják az (1) 

bekezdésben említett engedélyeket. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtesznek minden 

megfelelő intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák az A kategóriába sorolt 

tűzfegyverek és lőszerek megszerzését és 

tartását, továbbá megsemmisítsék az e 

rendelkezés megsértésével tartott és 

elkobzott tűzfegyvereket és lőszereket. 

A tagállamok megtesznek minden 

megfelelő intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák az A kategóriába sorolt 

tűzfegyverek és lőszerek megszerzését és 

tartását, továbbá megsemmisítsék az e 

rendelkezés megsértésével tartott és 

elkobzott tűzfegyvereket és lőszereket. 

Különleges esetben az illetékes hatóságok 

az (1) bekezdés sérelme nélkül 

engedélyezhetik e tűzfegyverek és lőszerek 

birtoklását, amennyiben az nem ellentétes 

a közbiztonsággal vagy a közrenddel. 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

6 cikk – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok engedélyezhetik a fegyverek 

kulturális és történelmi vonatkozásaival 

foglalkozó szervezetek és az azok 

székhelye szerinti tagállam által ilyennek 

elismert szervezetek számára, hogy az A 

kategóriába sorolt, [the date of entry into 

force of this Directive] előtt megszerzett 

tűzfegyvereket tartsanak birtokukban, 

feltéve, hogy az adott fegyvereket 

hatástalanították a 10b. cikket végrehajtó 

rendelkezésekkel összhangban. 

A tagállamok az (1) bekezdés sérelme 

nélkül engedélyezhetik a fegyverek 

kulturális, történelmi, tudományos, 

műszaki és oktatási vonatkozásaival 

foglalkozó szervezetek és személyek és az 

azok székhelye vagy lakóhelye szerinti 

tagállam által ilyennek elismert 

szervezetek és személyek számára, hogy az 

A kategóriába sorolt, [az irányelv 

hatálybalépésének dátuma] előtt 

megszerzett tűzfegyvereket és lőszereket 

tartsanak birtokukban, feltéve, hogy azokat 

az (EU) 2015/2403 bizottsági végrehajtási 

rendelettel összhangban hatástalanították, 

vagy a kulturális és történelmi örökség 

megőrzése céljából vagy tudományos, 

műszaki és oktatási vonatkozásaik miatt 

mentesítették a hatástalanítás alól, és 

tárolásuk bizonyíthatóan nem veszélyezteti 

a közbiztonságot vagy a közrendet. 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

91/477/EGK irányelv 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az A, B és C kategóriájú tűzfegyverek, 

részeik és lőszerek megszerzése távközlő 

eszközök révén – a 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikke 

szerint – csak kereskedőkre és közvetítőkre 

vonatkozóan engedélyezhető, és a 

tagállamok szigorú ellenőrzése alá esik. 

Az A, B és C kategóriájú tűzfegyverek és 

alapvető alkotóelemeik megszerzése 

távközlő eszközök révén – a 97/7/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. 

cikke szerint – csak kereskedőkre és 

közvetítőkre vonatkozóan engedélyezhető, 

és a tagállamok szigorú ellenőrzése alá 

esik. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 
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91/477/EGK irányelv 

6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy egy hosszú tűzfegyver 

csövének egy vagy több alapvető 

alkotóelem módosításával történő 

megrövidítése, ami rövid tűzfegyverként 

való újradefiniálását eredményezi, 

gyártásnak és így jogellenesnek 

minősüljön, kivéve, ha azt engedéllyel 

rendelkező kereskedő vagy fegyvermester 

végzi. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 

91/477/EGK irányelv 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. A 7. cikk (3) bekezdése a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

 A B kategóriába sorolt tűzfegyverekre 

vonatkozó adatokat, valamint az e 

tűzfegyverek beszerzésére és tartására 

vonatkozó engedélyező vagy elutasító 

határozatokat a tagállamok által vezetett 

számítógépes nyilvántartásban kell 

rögzíteni és valamennyi tagállam 

engedéllyel rendelkező hatóságai számára 

elérhetővé kell tenni. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

91/477/EGK irányelv 

7 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. A 7. cikkben a (4) bekezdés a 

következő albekezdéssel egészül ki: 

törölve 

„A maximális időszak nem haladhatja 

meg az öt évet. Az engedély akkor újítható 

meg, ha még mindig teljesülnek azok a 

feltételek, amelyek alapján megadták.” 

 

Indokolás 

Az engedélyek kötelező határidejének bevezetése a biztonság javítása nélkül további, óriási 

mennyiségű hivatali feladatot ró a hatóságokra és a tűzfegyverek jogszerű birtokosaira. Az 

erőforrásokat célszerűbb az illegális tűzfegyverek elleni küzdelemre fordítani. 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

91/477/EGK irányelv 

10 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 

biztosítása érdekében, hogy riasztó- és 

jelzőfegyvereket, valamint tisztelgésre 

használt és akusztikus fegyvereket ne 

lehessen tűzfegyverekké alakítani. 

A tagállamok a fegyvergyártókra és 

kereskedőkre vonatkozóan minden 

szükséges intézkedést meghoznak annak 

biztosítása érdekében, hogy riasztó- és 

jelzőfegyvereket, valamint tisztelgésre 

használt és akusztikus fegyvereket ne 

lehessen tűzfegyverekké alakítani. A 

tagállamok azt is biztosítják, hogy e 

fegyvereket az irányelv 4. cikkének (1) 

bekezdésével összhangban jelöléssel 

lássák el és a tagállamok által vezetett 

számítógépes nyilvántartásba felvegyék. 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

91/477/EGK irányelv 

10 a cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság műszaki specifikációkat fogad 

el a riasztó- és jelzőfegyverekre, valamint a 

tisztelgésre használt és akusztikus 

fegyverekre vonatkozóan annak 

biztosítása érdekében, hogy azokat ne 

lehessen tűzfegyverekké alakítani. 

A tagállamok intézkedéseket hoznak 

annak biztosítása érdekében, hogy riasztó- 

és jelzőfegyvereket, valamint tisztelgésre 

használt és akusztikus fegyvereket ne 

lehessen tűzfegyverekké alakítani. A 

Bizottság az irányelv 13a. cikkének (2) 

bekezdésében meghatározott eljárást 

követve 2016. december 31-ig közös 

átalakítási normákat ad ki, biztosítva azt, 

hogy a tűzfegyvereknek a 

kategóriabesorolás megváltozását előidéző 

bármilyen átalakítása olyan módon 

történjen, ami az átalakítást 

visszafordíthatatlanná teszi. 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

91/477/EGK irányelv10 b cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok rendelkezéseket hoznak arra 

vonatkozóan, hogy a tűzfegyverek 

hatástalanítását az illetékes hatóságnak kell 

ellenőriznie annak garantálására, hogy a 

tűzfegyveren elvégzett módosítások a 

fegyvert visszafordíthatatlanul 

használhatatlanná tegyék. A tagállamok az 

említett ellenőrzés keretében tanúsítvány 

vagy a tűzfegyver hatástalanítását igazoló 

okmány kiadását vagy erre a célra a 

tűzfegyveren jól látható megjelölés 

elhelyezését írják elő. 

A tagállamok a 2015. december 15-i (EU) 

2015/2403 bizottsági rendeletre1a való 

tekintettel rendelkezéseket hoznak arra 

vonatkozóan, hogy a tűzfegyverek 

hatástalanítását az illetékes hatóságnak kell 

ellenőriznie annak garantálására, hogy a 

tűzfegyveren elvégzett módosítások a 

fegyvert visszafordíthatatlanul 

használhatatlanná tegyék. A tagállamok az 

említett ellenőrzés keretében a tűzfegyver 

hatástalanítását igazoló tanúsítvány és 

okmány kiadását és erre a célra a 

tűzfegyveren jól látható megjelölés 

elhelyezését írják elő a hatástalanított 

fegyver minden egyes alapvető 

alkotóelemén. 

 A tagállamok kijelölik a fegyverek 

hatástalanításának elvégzésére illetékes 

hatóságot és erről legkésőbb [dátum]-ig 

tájékoztatják a Bizottságot. 

 __________________ 
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 1a HL L 333., 2015.12.19., 62. o. 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

91/477/EGK irányelv 

10 b cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság hatástalanítási előírásokat és 

technikákat fogad el annak biztosítására, 

hogy a hatástalanított tűzfegyverek 

visszafordíthatatlanul használhatatlanok 

legyenek. E végrehajtási aktusok 

elfogadására a 13b. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 

kerül sor. 

törölve 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

91/477/EGK irányelv 

10 c cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban foglalt 

normákkal egyenértékű szabályokat 

állapítanak meg az A, B és C kategóriába 

tartozó tűzfegyverek és lőszerek 

biztonságos tárolására vonatkozóan 

annak biztosítására, hogy a tűzfegyvereket 

és lőszereiket olyan módon tárolják, hogy 

az a minimálisra csökkentse az illetéktelen 

személyek általi hozzáférés kockázatát. 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

91/477/EGK irányelv 

10 d cikk (új)  
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A rendőrség, a vámhatóság és a hadsereg 

által használt, A kategóriába sorolt, 

fölöslegessé vált szolgálatifegyver-

készleteket visszafordíthatatlanul 

hatástalanítani kell a Bizottság 2015. 

december 15-i (EU) 2015/2403 

végrehajtási rendeletével összhangban, 

kivéve a 6. cikk (1) vagy (2) bekezdése 

alapján kiadott engedélyeknek megfelelő 

szállítmányokat. 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. A magánszemélyek vagy 

szervezetek által a jogszabályoknak 

megfelelően tartott fegyverek szükséges 

nyilvántartási rendszere mellett minden 

tagállamnak gondoskodnia kell egy 

nyilvántartásról, amely lehetővé teszi a 

hatóságok által elkobzott vagy az államok 

számára visszatartott fegyverek 

nyomonkövethetőségét és ellenőrzését, 

átadásuktól vagy elkobzásuktól kezdve az 

esetleges megsemmisítésükig, a hatóságok 

általi felhasználásukig vagy a 

kereskedelmi forgalomba való 

visszakerülésükig. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

91/477/EGK irányelv 

13 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok illetékes hatóságai 

információt cserélnek a tűzfegyverek 

(4) A tagállamok illetékes hatóságai 

elektronikus úton és az (EU) 2016/... 
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valamely másik tagállamnak történő 

átadására kiadott engedélyekről, valamint 

az engedélyek megadásának a 7. cikkben 

meghatározottak szerinti elutasításáról. 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a 

összhangban legkésőbb [dátum]-ig 

információt cserélnek a tűzfegyverek 

valamely másik tagállamnak történő 

átadására kiadott engedélyekről, valamint 

az engedélyek megadásának a 7. cikkben 

meghatározottak szerinti elutasításáról. 

 ___________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/… rendelete a személyes 

adatok feldolgozása vonatkozásában az 

egyének védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról (általános 

adatvédelmi rendelet) és a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL 

L …). 

Indokolás 

Az információcserének hatékonynak kell lennie, és azt a hatályos adatvédelmi 

jogszabályoknak megfelelően kell végezni. 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

91/477/EGK irányelv 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 

irányelv alkalmazásáról, és adott esetben 

javaslatot tesz különösen az I. mellékletben 

szereplő tűzfegyver-kategóriákat és az 

olyan új technológiákkal kapcsolatos 

kérdéseket illetően, mint a 3D nyomtatás. 

Az első jelentést ezen irányelv 

hatálybalépése után két évvel kell 

benyújtani. 

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 

irányelv alkalmazásáról, ideértve az új 

rendelkezések célravezetőségi vizsgálatát 

is, és adott esetben javaslatot tesz 

különösen az I. mellékletben szereplő 

tűzfegyver-kategóriákat és a fegyverek 

moduláris kialakításával és az olyan új 

technológiákkal kapcsolatos kérdéseket 

illetően, mint a 3D nyomtatás. Az első 

jelentést ezen irányelv hatálybalépése után 

két évvel kell benyújtani. 
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Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

91/477/EGK irányelv 

17 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság [date]-ig megállapítja, hogy 

mely elemek szükségesek a 4. cikk (4) 

bekezdésében említett tagállami 

számítógépes nyilvántartási rendszerekben 

tárolt információk cseréjét szolgáló 

rendszerhez. A bizottsági értékeléshez 

adott esetben csatolni kell egy jogalkotási 

javaslatot, figyelembe véve az 

információcsere meglévő eszközeit. 

A Bizottság [dátum]-ig megállapítja, hogy 

mely elemek szükségesek a 4. cikk (4) 

bekezdésében említett számítógépes 

nyilvántartási rendszerekben tárolt 

információkat minden tagállam számára 

elérhetővé tevő rendszer létrehozásához. A 

bizottsági értékeléshez adott esetben 

csatolni kell egy jogalkotási javaslatot, 

figyelembe véve az információcsere 

meglévő eszközeit. 

 

Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

91/477/EGK irányelv 

I MELLÉKLET – II rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. A 91/477/EK irányelv I. 

mellékletében a II. rész a 

következőképpen módosul: 

törölve 

a) az A. pont a következőképpen 

módosul: 

 

i. az A kategória a következő 

pontokkal egészül ki: 

 

„6. Félautomata tűzfegyverekké 

átalakított automata tűzfegyverek 

 

7. Automata szerkezetű fegyverekre 

hasonlító polgári célú félautomata 

tűzfegyverek 

 

8. Az 1–7. pont alatti tűzfegyverek 

hatástalanítás után” 

 

ii. a B kategóriából a 7. pontot el kell 

hagyni. 
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iii. a C kategória a következő 

pontokkal egészül ki: 

 

„5. Riasztó- és jelzőfegyverek, 

tisztelgésre használt és akusztikus 

fegyverek, valamint utánzatok 

 

A B kategóriába, valamint a C kategória 1–

5. pontjába tartozó tűzfegyverek 

hatástalanítás után” 

 

b) a B. pontban a következő 

szövegrészt el kell hagyni: 

 

„A zárszerkezet, a tűzfegyver töltényűrje 

és csöve, amelyek – mivel különálló 

tárgyak – abba a tűzfegyver-kategóriába 

tartoznak, amelyekre felszerelik vagy fel 

kívánják szerelni azokat.” 

 

Indokolás 

A javasolt módosítás hátrányosan érintené egyes tagállamok átfogó védelmi képességét. 

 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új) 

91/477/EGK irányelv 

I melléklet – II rész – A pont – C kategória – 5 pont 

 

Hatályos szöveg  Módosítás 

 13a. A 91/477/EK irányelv I. 

mellékletében a II. rész a 

következőképpen módosul: 

 A C kategória a következő ponttal egészül 

ki: 

5. Riasztó- és jelzőfegyverek, 

tisztelgésre használt és akusztikus 

fegyverek, valamint utánzatok 

5. Az A és B kategóriába, valamint a 

C kategória 1–4. pontjába tartozó 

tűzfegyverek, riasztó, jelző-, tisztelgésre 

használt, akusztikus, gáz, paintball vagy 

airsoft, Flobert vagy ütőzáras fegyverekké 

történt átalakítás után. 

Indokolás 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 
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ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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