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A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetségének
álláspontja a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.évi XXIV. törvény módosításához
készült BM 3460/2017. számú kormány előterjesztés tervezetéről
Az MTTOSZ Lövész Szakbizottsága vezetője és a szövetség főtitkára áttanulmányozták a
2004. évi XXIV. törvény módosítására készített BM kormány előterjesztést. Megismerték a
társszervezetek, szövetségek vezetőinek a jogszabály tervezettel kapcsolatos véleményeit.
Kialakították az MTTOSZ szakmai álláspontját, amelyek a következőkben összegezhetők.
Az MTTOSZ jelenlegi tagszervezeteit közvetlenül is hátrányosan érinti a tervezett
jogszabály módosítás. Az ismétlő táras pisztolyok és a táras hosszú lőfegyverek teljes
betiltása a társadalom széles rétegeit hátrányosan érintené. Így a sportolókat, a sport- és
hivatásos vadászokat, a vadőröket, a mezőőröket, a vagyonőröket, az önvédelmi
fegyvertulajdonosokat, és nem utolsó sorban a vagyonvédelmi cégeket is.
Véleményünk szerint, a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló hatályos törvény nem kellő
szakmaisággal előkészített módosítása jelentős tiltakozást válthat ki, amely társadalmi
feszültséghez is vezethet.
A tervezett fegyver típusok „A” kategóriába történő átsorolása mind a hazai, mind a
nemzetközi lő versenyeken való részvételt ellehetetlenítik.
Ugyanis, olyan fegyvereket sorolna át a jogszabály tervezet, a polgári célból tartható
kategóriákból a polgári célból nem tartható „A” kategóriába, melyeket alapvetően
sportlövészetre és jellemzően polgári célokra használnak. Ebből kifolyólag, az átsorolással
jelentősen csökkenne a magyar versenyeken rendezhető versenyszámok köre. Számos
versenyszámra egyáltalán nem tudnának sportolóink a jövőben Magyarországon készülni.
Fiataljaink lemaradnak a világ, és az európai nemzetközi sportlövő mezőnytől, ha a
technikát nem ismerhetik meg az új szabályozást követően, ha eltűnnek az egyes
versenyszámok.
Az MTTOSZ nagyon fontosnak tartja annak hangsúlyozását, hogy a BM által javasolt
jogszabály módosítás, jelentősen megnehezíti a 2016. évi CXXXII. törvénnyel
létrehozott Honvédelmi Sportszövetség alapvető céljainak teljesülését. Nevezetesen,
Magyarország általános védelmi képességének növelése érdekében, az állampolgárok lő
készségének fejlesztését, a fegyveres önvédelmét szolgáló fegyverkezelési és
fegyverhasználati ismereteik bővítését szorgalmazza az új, civil szervezet. Ennek érdekében,
kormányzati támogatással, jelentős lőtér beruházási program indul el az országban.
A terv szerint az elkövetkező három évben 197 lőtérrel gazdagodik az ország, azonban ha a
BM előterjesztés jelen formájában elfogadást nyer, akkor – kis túlzással – az új
létesítmények, eszközök híján nem lesznek használhatók.
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A honvédelmi nevelés programjának egyik fontos célja, hogy iskolai szakköri foglalkozások
keretei között is, minél több fiatal ismerkedjen meg a lövészettel. Ezzel a törekvéssel,
teljességgel ellentétes, a kormány előterjesztésbe foglalt fegyverhasználat szinte minden
területen történő szigorítása, a sportlövészet jelentős mértékű ellehetetlenítése.
A belföldi biztonságot nem javítja a polgári és a sportlövészetet szolgáló fegyverek
betiltása, azaz „A” kategóriába való átsorolása. A fegyveres bűncselekményeket nem az
engedélyezett fegyverekkel követik el. Indokolatlannak tartjuk a tervezett szigorításokat, a
törvénymódosításból nem olvasható ki a jogalkotó szándéka. Nem világos, hogy miért most
szükséges, és miért ilyen formában fogalmazódott meg a 2004.évi XXIV. törvény
módosítása.
Szövetségünk teljes mértékben egyetért a Magyar Sportlövők Szövetségével abban, hogy a
jelenleg hatályos magyarországi jogi szabályozás egy több évtizede jól működő, széleskörű
nemzetközi és hazai tapasztalatokon és szakmai egyetértésen alapuló szabályozás, melynek
a BM 3460/2017. számú kormány előterjesztés szerinti módosítása a Magyar Technikai
és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége állásfoglalása alapján is,
indokolatlan és időszerűtlen.
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