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RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelv háttere

A 91/477/EGK irányelv módosítására irányuló irányelv az Európai Bizottság által aláírt „a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményhez csatolt, a lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló ENSZ-jegyzőkönyv” 
közösségen belüli átültetése.

A 91/477/EGK irányelv célja a fegyverek megjelölésére, a fegyverek gyártására és 
kereskedelmére vonatkozó igazolások (fegyverkönyvek) megőrzésére, a lőfegyverek 
hatástalanítására, valamint a szankcionálandó cselekedetek meghatározására és bevezetésére 
vonatkozó minimumszabványok kialakítása.

A Bizottság konkrét célkitűzése

A javasolt irányelv az alábbi pontokban változtatja meg a meglévő irányelvet:

- A „lőfegyverek tiltott gyártása és kereskedelme” irányelv értelmében vett fogalmának 
meghatározása,

- A lőfegyverek szükséges megjelölésére vonatkozó szabályok,
- A 91/477/EGK irányelv által előírt fegyverkönyvek minimális megőrzési időtartama,
- Az alkalmazandó szankciók egyértelművé tétele
- Az ENSZ-jegyzőkönyv által a fegyverek hatástalanítására meghatározott általános 

elvek átvétele.

A Bizottság jelentése az Európai Parlament és a Tanács számára (COM(2000)837)

A Bizottság COM(2000)837 sz. jelentésében értékeli a 91/477/EGK irányelv alkalmazását és 
alapvetően pozitívan értékeli azt. Véleménye szerint azonban bizonyos esetekben még 
javításra van szükség.

Egyetértés tapasztalható arra vonatkozóan, hogy az irányelv az alábbi alapelvet rögzíti:
Nem megengedett az egyik tagállamból a másikba történő utazás abban az esetben, ha az 
utazó lőfegyvert birtokol. Ezen alapelvtől csak egy olyan, pontosan meghatározott eljárás 
betartása mellett lehet eltérni, amely lehetővé teszi, hogy az adott tagállammal közöljék, hogy 
felségterületére fegyvert visznek be.

A Bizottság adatai szerint jelentős hiányosságok tapasztalhatók az információcsere terén, 
ezért hiányoztak a megfelelő információk és a tagállamok közötti együttműködésben is 
hiányosságok tapasztalhatók. Éppen ezért – még ha az a Bizottság felfogása szerint a 
vadászok és a sportlövészek számára megfelelő eszköz is – az európai lőfegyvertartási 
igazolvány problematikusnak bizonyult a vadászaton való részvétel vagy sporttevékenység 
céljából az egyik tagállamból egy másikba való utazáskor.

A lőfegyverek osztályozása, beszerzése és birtoklása tekintetében megmutatkozott, hogy a 
tagállamok meghatározó többségében nem szükséges a lőfegyvereknek a Bizottság által 
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foganatosított A, B, C vagy D kategória szerinti osztályozása. A tagállamok túlnyomó 
többségében kizárólag a tiltott és az engedélyköteles lőfegyverek között tesznek különbséget.

Az érintett körök a mai napig nem adtak hangot semmilyen, az irányelv hiányosságai miatti 
módosítási igénynek, ezért az a meggyőződés uralkodik, hogy az irányelvet ésszerűen 
hajtották végre, és az céljainak megfelel.

Az előadó álláspontja

Az előadó osztja az érintettek és a Bizottság alapvető véleményét, ezért támogatja a 
91/477/EGK irányelvnek a Bizottság felfogása szerinti módosítását. Az egyes fennmaradó 
tisztázatlan kérdések egyértelművé tétele érdekében azonban az előadó kiegészítette a 
Bizottság módosító javaslatait a Schengeni egyezmény és az ENSZ-jegyzőkönyv egyes 
részleteivel.

Éppen ezért az előadó támogatja azt, hogy az irányelv alkalmazási körét kiterjesszék az 
internetes kereskedelemre és a fegyverkereskedelmet támogató internetes oldalakra is.
Az irányelv 1993-as átültetése óta az internet további jelentős fejlődésen ment keresztül és 
elektronikus piaccá vált. Csak az összes, lőfegyverrel való kereskedésben érintett hely 
felölelése révén érhető el az irányelv azon célja, hogy megakadályozza a lőfegyverekkel való 
tiltott kereskedelmet.

Emellett az előadó pontosítja, hogy a lőfegyverek egyik tagállamból egy másikba európai 
lőfegyvertartási igazolvány nélküli szállítása nem büntetendő. Ez a személyek szabad 
áramlása túlzott korlátozásának elkerülése érdekében szükséges, és az előadó a B, C és D 
lőfegyver-kategóriák B kategóriába való összevonását támogatja.

Ebből következik, hogy csak olyan lőfegyverek léteznek, amelyek tiltottak vagy 
engedélykötelesek. Ahogy a Bizottság megállapította, ez a legtöbb tagállamban már amúgy is 
működő gyakorlat. Ebből következik ezenkívül, hogy minden lőfegyver-tulajdonosnak 
egyúttal engedéllyel is kell rendelkeznie. A tagállamok közötti információcserének 
biztosítania kell, hogy az engedély meglétét gyorsan ellenőrizni lehessen, hogy ezáltal 
elkerülhető legyen a személyek szabad mozgásának szükségtelen korlátozása. Tekintettel az 
általános engedélyhez való kötöttségre és a tagállamok közötti információcsere lehetőségeire, 
az európai lőfegyvertartási engedélyre vonatkozó fenti eljárás elfogadható.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja  a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. CIKK -1. PONT (új)

1. cikk (2) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

-1. Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„Ennek az irányelvnek az alkalmazásában 
a „kereskedő” alatt minden olyan 
természetes vagy jogi személy értendő, 
akinek/amelynek a kereskedelmi vagy az 
üzleti tevékenysége egészében vagy részben 
lőfegyverek gyártásából, kereskedelméből, 
cseréjéből, bérbeadásából, javításából vagy 
átalakításából áll.”

Indokolás

A 91/477/EGK irányelv hatálybalépése óta az internet fejlődött. Azóta mindennapivá váltak 
az elektronikus piacok és a virtuális kereskedés. Éppen ezért ésszerű kiterjeszteni az 
alkalmazási kört az internetes kereskedelemre is.

Módosítás: 2
1. CIKK 1. PONT

1. cikk (4)* bekezdés (91/477/EGK irányelv)

(4) Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott 
kereskedelem”: lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik megszerzése, 
eladása, szállítása, fuvarozása vagy 
átszállítása egy tagállam területéről, vagy ez 
utóbbin keresztül egy másik tagállam 
területére, ha azt az érintett tagállamok 
valamelyike az ezen irányelvben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban nem 
engedélyezi, vagy ha a lőfegyvereket nem 
jelölték meg a 4. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően.” 

(2b) Ezen irányelv alkalmazásában a „tiltott 
kereskedelem”: lőfegyverek, részeik, 
alkotóelemeik és lőszereik megszerzése, 
eladása, szállítása, fuvarozása vagy 
átszállítása egy tagállam területéről, vagy ez 
utóbbin keresztül egy másik tagállam 
területére, ha azt az érintett tagállamok 
valamelyike az ezen irányelvben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban nem 
engedélyezi, vagy ha a lőfegyvereket nem 
jelölték meg a 4. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően.” 

A fent említett esetekben az, ha valaki nem 
viszi magánál az európai lőfegyvertartási 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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igazolványt, önmagában nem indokol
büntetőjogi következményeket.

∗ Ez alatt a bizottsági javaslat (4) bekezdése és 
nem a 91/477/EGK irányelv (4) bekezdése 
értendő.

Indokolás

A kiegészítés célja annak megakadályozása, hogy a jogos fegyverbirtoklót megbüntessék 
azért, mert egyik tagállamból a másikba való áthaladáskor nem tudja felmutatni az európai 
lőfegyvertartási igazolványt amennyiben minden szükséges egyéb dokumentumot bemutat. 

Módosítás: 3
1. CIKK 1A. PONT (új)

1. cikk (4) bekezdés (91/477/EGK irányelv)

(1a) Az 1. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép: 
„(4) Az „európai lőfegyvertartási 
igazolvány” olyan okmány, amelyet 
kérelemre a tagállamok hatóságai 
bocsátanak ki a lőfegyvert jogszerűen 
megszerző vagy tartó személy számára. 
Érvényességi ideje maximum öt évre szól. 
Az érvényesség ideje meghosszabbítható. 
Ha az engedélyen csak D kategóriába sorolt 
lőfegyverek szerepelnek, az engedély 
leghosszabb érvényességi időtartama tíz év. 
Az engedélynek tartalmaznia kell a II. 
mellékletben foglalt adatokat. Az "európai 
lőfegyvertartási igazolvány" nem 
ruházható át, amelybe be kell jegyezni az 
engedély tulajdonosa által tartott és 
használt lőfegyvert vagy lőfegyvereket. Az 
engedélynek mindig a lőfegyvert használó 
személy birtokában kell lennie. A 
tulajdonosváltozást vagy a lőfegyverek 
jellemzőiben bekövetkezett változásokat, 
valamint a lőfegyver elvesztését vagy 
ellopását az engedélyen fel kell tüntetni.”

Indokolás

A törlés a 8. módosításból következik.
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Módosítás: 4
1. CIKK 2A. PONT (új)
5. cikk (91/477/EGK irányelv)

(2a) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„A tagállamok a B kategóriába sorolt 
lőfegyverek megszerzését és birtoklását a 3. 
cikkben foglaltak sérelme nélkül csak olyan 
személyeknek engedélyezik, akiknek 
megfelelő indokuk van erre és akik: 
a) legalább 18 évesek, a vadászat és 
céllövészet kivételével;
b) nem valószínű, hogy veszélyt jelentenek 
önmagukra, a közrendre vagy a 
közbiztonságra nézve. 
A tagállamok lőfegyverek birtoklását a 3. 
cikkben foglaltak sérelme nélkül csak olyan 
személyeknek engedélyezik, akiket nem 
büntettek súlyos jogsértés (pl. gyilkosság, 
rablás vagy gyújtogatás) vagy azokban való 
közreműködés miatt.
A tagállamok visszavonhatják a lőfegyver 
birtoklására vonatkozó engedélyt, ha az 
első bekezdés b) pontjában foglalt feltételek 
bármelyike már nem áll fenn.
A tagállamok nem tilthatják meg a 
területükön honos személyeknek, hogy egy 
másik tagállamban megszerzett fegyvert 
birtokoljanak, kivéve ha ugyanennek a 
fegyvernek a megszerzését saját területükön 
tiltják.

Indokolás

A C és D kategória törlése a 8. módosításból következik. A beszúrás a Schengeni egyezmény 
83c. cikkének értelmében vett tisztázásra vonatkozik.

Módosítás: 5
1. CIKK 2B. PONT (új)
7. cikk (91/477/EGK irányelv)

(2b) Az 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
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1) Senki nem szerezhet B kategóriába 
sorolt lőfegyvert egy tagállam 
területén anélkül, hogy arra az adott 
tagállam engedélyt adott volna. 
Nem adható ilyen engedély egy másik 
tagállamban honos személynek e 
tagállam előzetes hozzájárulása 
nélkül. 
A tagállamok előírják a B kategóriába 
sorolt, jelenleg a területükön található, de 
korábban be nem jelentett minden 
lőfegyver kötelező bejelentését az irányelv 
rendelkezéseit átültető nemzeti jogszabály 
hatálybalépését követő egy éven belül. 
(2) Minden eladónak, kereskedőnek és 
magánszemélynek tájékoztatást kell 
nyújtania annak a tagállamnak hatóságai 
számára a B kategóriába sorolt lőfegyverek 
átruházásáról és átadásáról, amelyben az 
átruházás vagy átadás történik, a lőfegyver 
és az azt megszerző személy azonosításához 
szükséges adatok feltüntetésével. Ha az 
ilyen lőfegyvert megszerző személy egy 
másik tagállamban honos, az a tagállam, 
amelyben a megszerzés történt, valamint a 
lőfegyvert megszerző személy tájékoztatja az 
érintett másik tagállamot. 
(3) Ha egy tagállam a területén megtiltja 
egy B kategóriába sorolt lőfegyver 
megszerzését és tartását, erről tájékoztatja a 
többi tagállamot, amelyek a 12. cikk (2) 
bekezdése értelmében ilyen lőfegyverre 
vonatkozóan általuk kibocsátott európai 
lőfegyvertartási igazolványban ezt a tényt 
egyértelműen feltüntetik. 
(4) Senkinek a birtokában nem lehet B 
kategóriába sorolt lőfegyver egy tagállam 
területén anélkül, hogy az adott tagállam 
arra engedélyt adott volna. Ha ez a személy 
egy másik tagállamban honos személy, a 
másik tagállamot erről tájékoztatni kell.
(5) A B kategóriába sorolt lőfegyver 
megszerzésére szóló, valamint birtoklására 
vonatkozó engedélyezés egyetlen 
közigazgatási határozat formájában is 
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történhet.

Indokolás

A szakaszok 8. cikkből az irányelv 7. cikkbe való áthelyezése a 8. módosítás következménye.

Módosítás: 6
1. CIKK 2C. PONT (új)
8. cikk (91/477/EGK irányelv)

2c. A 8. cikk törlésre kerül.

Indokolás

s.o.

Módosítás: 7
1. CIKK 3. PONT

16. cikk (1) bekezdés (3) albekezdés (91/477/EGK irányelv)

Az ilyen irányú kísérletet, az abban való 
részvételt vagy az arra való ösztönzést –
szándékos elkövetés esetén – szintén
bűncselekménynek kell minősíteni. 

Az e cikk által meghatározott 
bűncselekmény elkövetésének 
megszervezését, irányítását, segítését 
elősegítését, az arra való felbujtást vagy az 
arra vonatkozó tanácsadást – szándékos 
elkövetés esetén – bűncselekménynek kell 
minősíteni. 

Indokolás

A Bizottság módosításának kiegészítése az alapul szolgáló ENSZ-jegyzőkönyből való átvétel, 
és a tisztázást szolgálja.

Módosítás: 8
1. CIKK 4. PONT -A. ALPONT

I. Függelék II. pont A. alpont (91/477/EGK irányelv)

(-a) A II. pont A. alpontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„Minden olyan tárgy, amely az alábbi 
kategóriák egyikébe tartozik, kivéve ha 
megfelel ugyan a meghatározásnak, de a 
III. szakaszban felsorolt okok valamelyike 
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miatt ki van zárva.”
A kategória – Tiltott lőfegyverek
1. Robbanó katonai rakéták és kilövőik;
2. Automata lőfegyverek;
3. Más tárgynak álcázott lőfegyverek;
4. Áthatoló, robbanó- vagy 
gyújtólövedékkel felszerelt lőszerek, 
valamint az ilyen lőszerhez való lövedékek;
5. Kiterjedő lövedéket tartalmazó pisztoly-
és revolverlőszer, valamint az ilyen 
lőszerhez való lövedékek, kivéve a vadászati 
vagy céllövészeti célokat szolgáló 
fegyverekhez, és használatukra jogosult 
személyek számára.
B kategória – Engedélyhez kötött 
lőfegyverek
1. Félautomata vagy ismétlő rövid 
lőfegyverek;
2. Központi gyújtású egylövetű rövid 
lőfegyverek;
3. Peremgyújtású egylövetű rövid 
lőfegyverek, melyek teljes hossza 28 cm-nél 
rövidebb;
4. Félautomata hosszú lőfegyverek, melyek 
tölténytára és töltényűrje együttesen 
háromnál több töltény befogadására 
alkalmas;
5. Félautomata hosszú lőfegyverek, 
amelyek tölténytára és töltényűrje 
együttesen háromnál több töltény 
befogadására nem alkalmas, ha a tölténytár 
eltávolítható, vagy ha nem biztos, hogy 
szokásos szerszámokkal a fegyvert nem 
lehet olyan fegyverré átalakítani, amelynek 
tölténytára és töltényűrje együttesen 
háromnál több töltény befogadására 
alkalmas;
6. Ismétlő és félautomata hosszú 
lőfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem 
haladó hosszúságú csővel;
7. Automata szerkezetű fegyverekre 
hasonlító polgári célú félautomata 
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lőfegyverek;
8. A 6. pontban felsoroltakon kívüli egyéb 
ismétlő hosszú lőfegyverek;
9. Hosszú lőfegyverek egylövetű huzagolt 
csővel;
10. A 4–7. pontban felsoroltakon kívüli 
félautomata hosszú lőfegyverek;
11. Peremgyújtású egylövetű rövid 
lőfegyverek, amelyek teljes hossza 28 cm-
nél nem rövidebb;
12. Egylövetű hosszú lőfegyverek 
huzagolatlan csővel;

Indokolás

A C és D kategóriát össze kell vonni a B kategóriával, hogy ezáltal csak két kategória 
maradjon (A kategória „tiltott lőfegyverek" és B kategória „engedélyhez kötött lőfegyverek”). 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (INT/316, 2006.9.13) utal arra, hogy a 
felhasználási cél megjelölése teljesen önkényes. Ezért fennáll a megkerülés és a visszaélés 
veszélye, amit pedig feltétlenül meg kell akadályozni. Ezzel viszont teljesül a nem tiltott 
fegyverek azonos kezelése. A sportlövészekre és vadászokra vonatkozó meglévő 
jogszabályokat ez nem érinti.


