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Tisztelt Helyettes-államtitkár Úr! 
 

Köszönettel vettük felkérésüket az új szabályozási koncepció kidolgozásában. Pontosan nem 
tudjuk, hogy mekkora, vagy milyen irányú változtatások várhatóak, ezért megpróbálunk több 
változatú javaslatot tenni annak érdekében, hogy a minket érintő – és jelenleg nem rendezett – 
kérdések megnyugtatóan kiigazításra kerülhessenek. 
 
A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség egy olyan, kizárólag a Field Target (tereplövészet) 
körébe tartozó lövészeti szakágakat képviselő és szervező szakszövetségi feladatokat ellátó 
országos sportszövetség, mely a Field Target sportágban országos versenyrendszert működtet 
már évek óta (Magyar Kupa, és „Open” nemzetközi versenyek), és több, mint 100 
versenyengedélyes amatőr versenyzője van. 2010-ben a sportág világbajnokságát is 
Magyarországon rendeztük (Debrecenben). 
 
Mi kizárólag légfegyverekkel lövünk, tűzfegyverekkel nem. A légfegyverek közül a versenyeinket 
két légfegyver energia-kategóriában rendezzük:  
- a szabadon tartható (max 7,5J)  
- és a fegyvertartási engedéllyel tartható (de max 16,3J) kategóriákban. 
 
A fegyvertartási engedéllyel tartható kategóriában is maximalizálva van a fegyver energia, 16,3J-
ra. Ennek eredete a sportág történelmében rejlik, ami Anglia (UK), ahol a szabadon tartható 
légfegyverek energiahatára 16,3J. A sportágunkról bővebben a honlapunkon tudnak olvasni: 
http://www.fieldtarget.hu/ 
 
Tevékenységünkkel messzemenőkig támogatjuk a légfegyverek legális tartását, és legális 
használatát. 
 
Az alábbiakban javaslatot teszünk a problémák megoldására a jogharmonizáció keretében, majd 
összefoglaljuk, hogy mit látunk a jelenlegi szabályozásban problémásnak, majd később bemutatjuk 
az EU-s helyzetet. 
 
Javaslataink: 
 

1. Javasoljuk, hogy a légfegyverek szabadon tarthatóságának felső határa – a magyar 
valóságnak megfelelően, és a környező EU-s országok gyakorlata alapján - 
megemelkedjen minimum a festéklövő fegyverekkel egy szintre (15J), de ideálisabb lenne 
a 17J mint felső határ. A legegyszerűbb szövegszerű módosítást az jelentené, ha a 7,5J 
17,5J-ra változhatna, és minden egyéb szövegezés maradna változatlan. 



 

 

 
2. Javasoljuk, hogy amennyiben a szabadon tarthatóság felső határát nem emelik meg, akkor 

a sportcélú léglőfegyverek megszerzését és tartását egy egyszerűsített megszerzési vagy 
regisztrációs eljárás keretében tegyék lehetővé, melynek kidolgozásában Szövetségünk 
felajánlja közreműködését. (Pl. más célra – pl vadászat, sportlövészet – már fegyvertartási 
engedéllyel rendelkezők léglőfegyvert egy egyszerűsített eljárás keretében szerezhessenek 
be, amennyiben azt a Szövetségünk által igazolt módon tereplövészet céljára használják, 
vagy a 17,5J torkolati energiát meg nem haladó légfegyvert kizárólag sport és céllövészeti 
célra 18 év feletti személyek engedély nélkül vásárolhassanak.). 

 
3. Mindenképpen rendezni kell a sportcélú légfegyverek/léglőfegyvereknek az Európai 

Lőfegyvertartási engedélybe (EU-s fegyverútlevélbe) való bejegyzésének kérdését. 
Javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatban legalább egy belső végrehajtási utasítás formájában 
egységesítsék eljárásrendjüket. Ezeket a fegyvereket jegyezzék be az EU-s 
lőfegyvertartási okmányokba, vagy javítsák ki a 2004 évi XXIV Tv (Ftv) 3§ (5)-ban szereplő 
„tűzfegyver” szót „lőfegyver”-re. Egyben javasoljuk a 253/2004 Korm. Rend. 48§ (1) 
bekezdése második mondatából a „valamint a 7,5J csőtorkolati energia feletti légfegyver” 
részt töröljék. 

4. Szeretnénk elérni, hogy a tereplövészet sportágba tartozó versenyeket lakóterületen kívül 
megfelelő körülhatárolás és rendőrségi bejelentési kötelezettség mellett szabadon 
rendezhessünk a terület kezelőjének jóváhagyásával és a biztonsági előírások 
betartásával. (A 253/2004 Korm. Rend. 41§ (1) bekezdésének ezen értelmű módosítása.) 

 
Problémák a jelenlegi szabályozásban 
 

1. A jelenlegi törvényi szabályozás meghatározza a légfegyver fogalmát (2004 évi XXIV Tv. 
1§ 14 pont), mint „a 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver 
kivételével a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával üzemeltetett, 
szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver”. A szabályozás meghatározza a 
lőfegyver fogalmát is, mint tűzfegyverek és 7,5J-nál erősebb légfegyverek (2004 évi XXIV 
Tv. 1§ 16 pont). A szabályozás szabadon tarthatónak minősíti a 7,5J energiahatár alatti 
légfegyvereket, ugyanakkor a szintén levegővel működtetett festéklövő fegyverek esetében 
pedig 15J ez az alsó határ. Ez a megkülönböztetés nem indokolt, miért nem azonos ez a 
határ? 

 
2. A 7,5J-nál erősebb légfegyvereket a jelenlegi szabályozás lőfegyvernek minősíti (2004 évi 

XXIV Tv. 1§ 16 pont), de ugyanakkor nem rendeli be egyetlen fegyver kategóriába 
(A,B,C,D) sem ezeket a fegyvereket, a szabályozás csak a fegyver jellegét határozza meg 
a 253/2004 Korm. Rend. 1§ 11-es pontjában. Ez egyfelől helyes értelmezés, hiszen az EU-
s lőfegyver kategóriák alapvetően tűzfegyver kategóriák, és a légfegyver nem tűzfegyver. 
Ugyanakkor ez további problémákat is okoz (következő pont). 

 
3. A léglőfegyverek műszaki tanúsítványában a tanúsítónál a fegyverkategória rovatot üresen 

hagyják, mivel ezek a fegyverek nincsenek besorolva egyetlen kategóriába sem (csak a 
jellegük került meghatározásra). Amikor nemzetközi sportverseny miatt kérjük az Európai 
Lőfegyvertartási Engedély (EU-s fegyverútlevél) kiállítását, akkor kapitányságonként eltérő 
módon járnak el. Vagy kiállítják az igazolványt probléma nélkül, és felvezetik benne a 
léglőfegyvert, vagy nem. Amikor megtagadják az igazolvány kiállítását, akkor mindig arra a 
törvényi hibára hivatkoznak, hogy az Európai Lőfegyvertartási Engedély a törvény 
szövegezése szerint CSAK tűzfegyverre állítható ki, és a légfegyver nem az (2004 évi XXIV 
Tv. 3§ (5) bekezdés). 

 
4. A léglőfegyvereinkkel tartott versenyeinket a jelenlegi szabályozás értelmében csak 

engedélyezett lőtéren rendezhetjük (pl. ideiglenes tereplőtér). A léglőfegyverekkel tartott 
versenyek során a fegyverszakértők által előírt biztonsági zóna 200-250 méter, tereptől 
függően. (Ez a biztonsági zóna azonos vagy kisebb a koronglőterek biztonsági zónájánál.) 
A jelenlegi törvényi szabályozásban azonban íjász- és számszeríjász versenyeket 



 

 

szabadon lehet tartani bármilyen területen, a terület kezelőjének hozzájárulásával és a 
biztonsági előírások betartásával (253/2004 Korm. Rend. 41§ (1) bekezdése). Holott 
ezeknek a fegyvereknek a hatásos lőtávolsága is meghaladja adott esetben a 200 métert. 
A mi sportágaink leginkább a szimulált vadászathoz hasonlítanak: és egyébként egy 
vadászatot sem kell bejelenteni a rendőrségen, holott ott sokkal nagyobb tűzerejű 
fegyverekkel lőnek, adott esetben változó lőirányokban, és a vadászok saját felelősségére.  

 
5. A 7,5J-nál erősebb sportcélú léglőfegyvereink megszerzésével és tartásával kapcsolatosan 

pontosan ugyanolyan szigorú feltételrendszernek kell megfelelnünk, mintha 
maroklőfegyvert vagy egyéb sportcélú tűzfegyvert szeretnénk tartani. Ez a szabályozási 
szigor véleményünk szerint e léglőfegyver kategóriában indokolatlan. 

 
Európai körkép a légfegyverekr ől, és besorolásukról 
 
A jogharmonizáció alapjául hivatkozott EU-s irányelvek (91/477/EGK irányelv 1991. június 18., és 
2008/51/EK irányelv 2008 május 21.) nem említik a légfegyverek kérdéskörét, vélhetően ezzel 
lehetőséget adva az országonkénti eltérő szabályozásra, melyekben az alábbi változatokat 
ismerjük: 
 

- Ausztria : A légfegyverek energiától és kalibertől függetlenül NEM lőfegyverek, valamennyi 
szabadon tartható, és az EU-s fegyverútlevélbe ugyanakkor bejegyzik. 

- Szlovákia : A légfegyverek szabadon tarthatóságának felső határa 15J. 
- Egyesült Királyság : A légfegyverek szabadon tarthatóságának felső határa 16,3J. 
- Lengyelország : A légfegyverek szabadon tarthatóságának felső határa 17J. 
- Spanyolország : A légfegyverek szabadon tarthatóságának felső határa 24,2 J. 
- Csehország, Németország, Olaszország, Litvánia : hasonló a magyar szabályozáshoz, 

7,5J a szabadon tarthatóság felső határa, de az EU-s fegyverútlevélbe gond nélkül 
bejegyzik a fegyvert. A megszerzés módja egyszerűsített. 

- Bulgária, Észtország : Kaliberfüggő, a 4,5 mm-es (.177 cal) kaliberű légfegyverek nem 
lőfegyverek, energiától függetlenül szabadon tarthatóak. 

 
Mint látható a szabályozás elég vegyes, de többségben vannak azok az országok, ahol a 
légfegyverek szabadon tarthatósági határa jobban illeszkedik az élethez, és akár korlátozás 
nélküli, vagy magasabb, mint 7,5J.  
 
 
Tisztelt Helyettes-államtitkár Úr! 
 
Kérjük javaslataink megfontolását, és a törvényi módosítások során történő figyelembe vételét.  
 
Kifejezett örömünkre szolgálna, ha a későbbiekben konkrétabb szövegszerű javaslatokat, vagy 
pontosításokat is tehetnénk a készülő szabályozáshoz. 
 
Kelt: Budapest, 2011. február 4. 

 
Tisztelettel: 

Dr. Békési László 
Elnök 

 


