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A Magyar Dinamikus Lövészsportok Szövetségének Elnöksége – úgy is, mint a magyar
sportlövő társadalom reprezentatív szervezetének vezetősége – tudomást szerzett a
Belügyminisztérium fegyvertörvény módosítására irányuló javaslatáról, tanulmányozta
azt, és a tervezettel kapcsolatban az alábbiak szerint foglal állást:
-

A tervezet az uniós jogharmonizációra hivatkozik, azonban ilyen kényszer,
elvárás nincsen. Az unió a témában egy javaslatot készít elő, mellyel
kapcsolatban ugyan körvonalazódni látszik egy kompromisszum, azonban az
még csak bizottsági javaslat. Nem tudni, mikor lesz a javaslatból a
tagállamokra nézve is kötelező direktíva, az azonban tudható, hogy a direktíva
elfogadásától számítva hosszabb ideje (mintegy 30 hónapja) van a
nemzeteknek, hogy annak tartalmát nemzeti jogukba átültessék. A még meg
sem született EU direktívával való harmonizáció nemcsak célszerűtlen, de
értelmezhetetlen is, különös tekintettel a nemzeti önrendelkezés új
kormányzati, nemzeti politikájára.

-

Az unió javaslata jelenlegi készültségi fokán is lehetőséget ad arra, hogy
nemzeti hatáskörben sport- illetve vadászati céllal tartott félautomata
fegyverek vonatkozásában megengedő szellemű kivételes szabályozás
szülessen.
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-

Úgy véljük, ha az uniós kompromisszum jelenlegi formájában valósággá válik
is, ezzel a lehetőséggel Magyarországnak élni kell, különös tekintettel a
lövészsporttal és a lőterekkel kapcsolatban napvilágot látott, általunk üdvözölt
és támogatott kormányzati elképzelésekre.

-

Az unió javaslata a kézifegyverek besorolásának módosítására épül. Eszerint
tiltott,”A” kategóriájú lenne az a központi gyújtású félautomata maroklőfegyver
(pisztoly), melybe 20 lőszernél nagyobb befogadóképességű töltött tárat
helyeznek be („fitted”), illetve az a központi gyújtású félautomata hosszú
fegyver (karabély, puska, ideértve a sörétes puskákat is), melybe 10 lőszernél
nagyobb befogadóképességű tárat illesztenek be. Az uniós javaslat, noha
maga is erősen korlátozó szellemiségű, sem az említett fegyverek, sem pedig
a megadott befogadóképességűnél nagyobb kapacitású tárak birtoklását nem
érinti, csak azok használatát szankcionálja, azaz a megadott, vagy annál
kisebb kapacitású tárakkal a fegyverek továbbra is legálisan használhatók
maradnak. Az uniós javaslat összhangban van azzal a vitathatatlan
fegyvertechnikai ténnyel, hogy a jelenleg létező félautomata fegyverek
gyakorlatilag kivétel nélkül kivehető, (sörétes puskák esetében könnyen
leszerelhető) tárral rendelkeznek, így a fegyver befogadóképességéről
beszélni is értelmetlen.
Ezzel szemben a BM tervezete a fegyverek befogadóképességéről (sic!)
beszél, és a szankciókat eköré építi, azaz „A” kategóriássá, illegálissá tenne
minden 20 lőszernél nagyobb tárkapacitású maroklőfegyvert és minden 10
lőszernél nagyobb tárkapacitású hosszú fegyvert - hangsúlyozzuk, hogy
magát a fegyvert. Megállapítható, hogy az első pillantásra talán nem jelentős
változtatás hatása óriási, erre később kitérünk. Megállapítható, hogy a BM
tervezete lényegesen túllép az EU javaslatán (ezzel sérti az EU-s és a
nemzetközi jogot), és minőségileg súlyosabb korlátozásokat léptetne életbe
annál. Az unió szándéka erre nem irányul. Az ellentmondás, túlterjeszkedés
okai, indokai, céljai előttünk nem ismeretesek, és ki sem következtethetők.
Leszögezhető azonban, hogy a tervezet jelenleg értelmezhetetlen,
fegyvertechnikai nonszenszt tartalmaz, így annak betarthatósága is felette
kétséges.

-

A tervezet figyelmen kívül hagyja a várható hatásokat, melyek igen súlyosak.
A tervezet példátlan durvasággal sérti a tulajdonhoz fűződő, alaptörvényben
rögzített, társadalmi berendezkedésünk alapját képező jogokat. Teszi ezt úgy,
hogy a jogsérelemmel szemben ellentételezésként semmiféle cél, érték nem
jeleníthető meg.
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-

(Az a sugalmazás, miszerint a legálisan tartott sport- (vadász-, önvédelmi,
vagyonvédelmi, stb.) fegyverekből és azok birtokosaiból a belső biztonságra
nézve bármiféle veszély eredne, tényekkel nem támasztható alá, az Elnökség
minden ilyen sugalmazás ellen tisztelettel, de határozottan tiltakozik.)

-

Biztosra vehető, hogy az esetleges kártérítés összege tetemes lenne,
figyelembe véve egy átlagos félautomata pisztoly darabonként 800, egy
átlagos félautomata puska darabonként 1500 EUR-os árát. Biztosra vehető,
hogy a tulajdonjogon esett sérelem széles körű tiltakozást és pereket von
majd maga után. Biztosra vehető, hogy a tervezet ezen túlmenően igen
jelentős, politikai természetű ellenérzést is kelt majd. (Nem kerülhetőek el az
internetadóval, illetve a vasárnapi boltzárral kapcsolatos párhuzamok.)

-

A dinamikus lövészsportot a tervezet gyakorlatilag teljesen megszüntetné.
Ezzel egy olyan sportág múlna ki méltatlanul, mely tavaly és tavalyelőtt
önerőből egy-egy Európa-bajnokságot rendezett, melyek fővédnöke Dr.
Fazekas Sándor miniszter úr, illetve Dr. Pintér Sándor miniszter úr volt. Előbbi
személyes jelenlétével is megtisztelte a megnyitó ünnepséget, utóbbit
Csampa Zsolt helyettes államtitkár úr képviselte. Úgy véljük, nem igényel
taglalást sem az, hogy ezek a rendezvények mennyire járultak hozzá a pozitív
országimázshoz, sem pedig az, hogy az MDLSZ lövői, mintegy ötezren,
kivétel nélkül tisztességes, adófizető magyar polgárok.

-

Ehhez a számhoz hozzá kell adni a Magyar Sportlövő Szövetség lövőit, a
mintegy 130 000 fő vadászt, az önvédelmi célú engedéllyel tartott fegyverek
birtokosait, a vagyon- és személyvédelemmel foglalkozó vállalkozásokat és
természetes személyeket, illetve az ilyen eszközök kereskedelmével és
javítással foglalkozókat, akiknek általában családjuk is van.

-

Összefoglalva elmondható, hogy a tervezet az EU javaslatán ismeretlen okból
túlterjeszkedve, nemzetközi jogot és alkotmányos alapjogot sértve,
indokolatlanul
súlyos károkat okozna a legálisan tartott fegyverek
birtokosainak – kivétel nélkül törvénytisztelő polgároknak – további negatív
hatásai pedig szintén igen jelentősek

Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56
Adóigazgatási száma: 18167883-1-09
Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete.
4034 Debrecen, Félegyházi Tamás utca 15/a fsz 2, Levelezési cím: Toók László 4034 Debrecen Félegyházi T. u.
15/a fsz/2

Javaslataink:
-

Mint állásfoglalásunkból kiolvasható, tisztelettel kérjük és javasoljuk, hogy a
BM vonja vissza a tervezetet.

-

Az uniós direktíva megjelenését követően az érintett szervezetek bevonásával
készüljön el egy olyan normatervezet, mely összhangban van a
nemzetpolitikai célokkal és az uniós joggal, továbbá él a nemzeti hatáskörben
megfogalmazható kivételek lehetőségével is.

Mindehhez a Magyar Dinamikus Lövészsportok Szövetsége ezennel felajánlja
közreműködését és hozzájárulását.

Az Elnökség nevében:

Krizsán Károly sk.
elnök
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