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Tisztelt Eiselt úr! 
 
 
 
 Köszönjük, hogy lehet�séget kap szövetségünk véleménynyilvánításra az új fegyverjogszabályok 
létrehozásával kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy hazánkban szakmai alapokon nyugvó, élhet�-
betartható, az Európai Unió direktíváival összhangban lév� jogszabályi környezet jöjjön létre, mely mindenki 
számára egységesen értelmezhet� szabályokat biztosít mind a fegyvertartók, mind az engedélyezésben 
résztvev� hatóság részére. 
 
 Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet nemhogy hosszú, de még 
középtávon sem teljesíti a kit�zött elvárásokat. Jelenleg több törvény, számos kormányrendelet, rengeteg 
miniszteri rendelet próbálja a polgári l�fegyvertartást, -használatot, -kereskedelmet szabályozni. Ezek 
egymásnak is sok ponton ellentmondanak, nem egyértelm�ek, s�r�n változnak a részletszabályok - ezért 
sem a jogalkalmazó részér�l, sem a fegyvertartók részér�l nem beszélhetünk jogbiztonságról. A hatályos 
jogszabályok toldozgatása-foldozgatása legfeljebb a legéget�bb néhány gondra jelenthet ideiglenes 
megoldást, az egységes szerkezet�, átfogó új szabályozás megalkotása sokáig már nem elodázható.  
 
 Szervezetünk a 2008. év óta vesz részt egy egységes fegyverjogszabályt el�készít� civil 
munkacsoport munkájában. A civil munkacsoport a felkérést a 2010. évi választások el�tt kapta a Fideszt�l. 
A Fidesz részér�l Nyitrai Zsolt úr fogadta a Magyar Sportlöv�k Szövetsége, Országos Magyar 
Vadászkamara, Magyar Elöltölt�-Fegyveres Lövészek Szövetsége, magyar Dinamikus Lövészsport 
Szövetség és a civil munkacsoport képvisel�it. A civil munkacsoport célja egy olyan jogszabály tervezet 
elkészítése volt a cél, mely 
 

� harmonizál a legújabb EU direktívával, 
� illeszkedik a hazai jogrendbe, 
� egységes, törvényerej� szabályozási szintet képvisel, 
� egyszer�, betartható, élhet� de szigorú szabályokat szab az engedélyesek és engedélyez� 

hatóságok számára, 
� kiterjed a fegyvertartás összes lehetséges módjára, aspektusára, 
� széleskör� szakmai érdekegyeztetés alapján készül el. 

 
 A felsorolt célok elérése érdekében a civil munkacsoport nem a meglév� jogszabályokhoz készített 
módosító javaslatokat, hanem egy komplett, moduláris, új tervezetet készített a szükséges mellékletekkel 
kiegészítve. A civil munkacsoport tevékenységében közrem�köd�ként vagy konzultációs partnerként a 
következ� szervezetek vettek részt: 
 

� Országos Magyar Vadászkamara 
� Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
� Magyar Sportlöv�k Szövetsége 
� Magyar Elöltölt�-Fegyveres Lövészek Szövetsége 
� Safari Club International magyarországi szervezete 
� Diana Vadász-Feln�ttképz� Alapítványi Szakképz� Iskola és Kollégium 
� Nem Halálos Hatású Önvédelmi … 
� Magyar Fegyverkeresked�k Szövetsége 
� Magyar Puskam�vesek Szövetsége 
� A magyar l�szergyárak képvisel�i 
� Ballisztikai Társaság  
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 Az elkészült dokumentumot a civil munkabizottság 2010-ben átadta a Fidesz frakciónak. 
Szövetségünk álláspontja szerint a levelünkhöz is mellékelt tervezet tartalmazza az összes olyan 
változtatást, melyek lehet�vé teszik, hogy hazánk fegyvertartó állampolgárai is azonos jogokat, 
lehet�ségeket élvezzenek, mint az EU többi országának állampolgárai. A tervezet moduláris szerkezet�, 
úgy alakítottuk ki, hogy témakörei, elemei tömbösített formában legyenek elhelyezve a szövegbe. Ez segíti 
részeinek kés�bbi felhasználását, értelmezését. Az elkészült tervezet a legális l�fegyvertartó társadalom 
társadalmi és szakmai szervezeteinek egyöntet� jogszabályi elvárásait fogalmazza meg, ezért azok 
elfogadása esetén a kötelez� társadalmi vitára bocsátás az el�zményekre tekintettel a sikeresen 
megvalósítottként vehet�.  
 
 A teljes koncepció mellett, engedje meg, hogy kiemeljük a jelenlegi jogszabályok legjelent�sebb 
gondjait pontokba szedve. E listát, melyet az Országos Magyar Vadászati Védegyleten keresztül Dr. 
Semjén Zsolt úrnak is eljuttattunk levelünk mellékleteként csatolva találja. 
 
 Továbbra is állunk rendelkezésükre a jogszabály el�készít� folyamatban. Reméljük, hogy egy 
átfogó, szakmai alapokon nyugvó, új szabályozás teszi majd rendbe a hazai fegyvertartás legéget�bb 
kérdéseit. 
 
 
Üdvözlettel:
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Mellékletek: 

� A civil munkacsoport egységes jogszabálytervezete 
� Az egységes jogszabálytervezet mellékletei 
� A jelenlegi szabályozás legsúlyosabb problémái 


