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ver megvásárlására vonatkozóan 
az egyes államokban különböző 
törvények, jogszabályok vannak. A 
fegyvervásárlás, vagy fegyvertartás 
törvénye politikai kampányokban 
állandó jelleggel jelen vannak, és 
határozottan megosztják a véle-
ményeket. A fegyvertartás szabá-
lyozásra vonatkozóan 2008-ban a 
Legfelsőbb Bíróság határozottan 
kimondta, hogy a fegyverbirtoklás-
hoz és viseléshez minden állampol-
gárnak joga van, s nyilvánosan is 
viselheti azt. A fegyverbirtoklás és 
-viselés az amerikai társadalom tör-
ténelmének szerves része. 

A rendőrök fegyverzete, adott 
esetben használata is ennek az ame-
rikai rendszernek a terméke, s annak 
szabályozása alá esik. Ebben a kont-
extusban értelmezhető az amerikai 
rendőri túlkapás vagy az amerikai 
rendőri hatóságok által elkövetett 
cselekmények áldozatainak a törté-
nete. A fegyvertelen George Floyd 
rendőri igazoltatásának tragédiáján 
túl, számos értelmetlen haláleset for-
rása a sajátos jogi helyzet. Az Euro-
news 2017-es adatai szerint Ameriká-
ban közel 270 millió lőfegyver 5 volt 
magánkézben a lakosság tulajdoná-
ban, mely szerint az amerikai lakos-
ság a világ legjobban felfegyverzett 
civil társadalmát jelenti.

A BBC 2018-as felmérése 6 alapján 
már 390 millió lőfegyvert tartanak 
nyilván a civil tulajdonban. Az aláb-
bi táblázatban pedig látható, az a tíz 
ország, ahol a legmagasabb a fegy-
ver/fő arány. A listavezető Ameriká-
ban 100 lakósból 88.8 fő saját fegy-
verrel rendelkezik.  A táblázatból az 
is kiderül, hogy az Amerikai Egye-
sült Államok közel 20%-al körözi le a 
háborús övezetben levő Jement, ami 
a civil fegyverbirtoklást illeti. 

Ugyancsak világviszonylatban 
mérve a fenti grafi kán (2017) látható 
az összlakosságra eső civil fegyver-
birtoklás helyzete, ami magántulaj-
donra vonatkozik. 

Az Amerikai Egyesült Államok 
a világ összlakosságának 4.32%-át 
teszi ki, s mindemellett a civilek ál-
tal birtokolt fegyverek közel felét, 
45,88%-át birtokolják. Ugyanezen 
forrás rangsorolta az országokat a 
magántulajdonban lévő fegyverek 
szempontjából, ahol az Amerikai 
Egyesült Államok vezeti a toplistát, 
utolsó helyen Nauru Köztársaság 
van 0%-al. Magyarország a 60-ik 
helyen szerepel, míg Románia a 81-
ik helyen. Az alábbi táblázat alap-
ján jól látható, hogy Romániában 
a 2017-es adatok alapján több mint 
fél millió magánember birtokol 
fegyvert, ez 100 főből 2,6 személyt 
jelent, illetve a magántulajdon-
ban levő összfegyver halmaznak a 
0,06%-át teszi ki. 

Mindemellett fontos megjegyezni 
azt, hogy mindenik ország másként 
szabályozza a magánemberek tulaj-
donában levő fegyvereket, illetve 
fegyvertartási és -viselési rendelke-
zéseket. A felmérések egyértelműen 
rámutatnak arra, hogy az Amerikai 
Egyesült Államokban teljesen más 
rendelkezések szabályozzák a civil 
szféra fegyverbirtoklását és viselést. 

Fegyvertartás és viselés 
Amerikában, 
a Second Amendment

Az Amerikai Egyesült Államokban 
jelen levő fegyvertartás és -viselés 
kultúrájának előzményeként a Füg-
getlenségi Háborút (1775-1783) jelölik 
meg a források. Az Amerikai Egye-
sült Államok 44 államában 7 a fegy-
vertartás és -viselés minden egyén 
alkotmányos jogaként van elfogad-
va, önvédelem és az állam védelme 
érdekében.8 Hat államban pedig 

nincs alkotmányos rendelkezés 9 a 
civil fegyvertartásra vonatkozóan, 
de annak vásárlására sem tér ki, és 
emiatt sokan a szomszédos államban 
szerzik be a fegyvert. 

Az összes 50 államban valami-
lyen formában meg van engedve 
a közterületen viselt kézifegyver: 
elrejtett vagy nyilvános viselés for-
mában. Ellentmondásosnak tűnhet 
a kijelentés a törvény „conceald 
handguns”-t emel ki, ami azt jelenti, 
hogy lehet egy személynél fegyver, 
de nem javasolt annak láthatóvá té-
tele közterületen. Maga a törvény, 
nem szabályozza a fegyvervásárlást 
és/vagy fegyvertartást, sokkal in-
kább annak módjáról, alkalmazásá-
ról beszél. Az USA-ban egy lőfegy-
ver beszerzése, vásárlása 2 és 7 perc 
közötti időt vesz igénybe és csupán 
egy személyigazolványra vagy jo-
gosítványra van szüksége a magá-
nembernek ahhoz, hogy besétáljon 
egy fegyverboltba és megvásárolja a 
lőfegyvert. 10

Mindemellett fontos megemlí-
teni az amerikai alkotmány Máso-
dik Egyezményét, amely konkrétan 
a fegyverbirtoklásra és -viselésre 
vonatkozik (Second Amendment). 
Azon országok, amelyek a fegyver-
tartás szabályozására törekednek 
ehhez az alapszöveghez próbálnak 
olyan jogszabályokat vagy kiegészí-
tések törvény szintre való emelését 
kieszközölni, amelyek korlátozzák a 
jelenlegi fegyvertartásra vonatkozó 
rendelkezéseket. 

A Second Amendment szövege 
így szól: „A szabad állam biztonsá-
gához jól szervezett milícia szüksé-
ges, a népnek a fegyverviseléshez 

és birtokláshoz való jogát nem lehet 
korlátozni.”11 Az amerikai fegyver-
viselési szabályozás pro és kontra 
érvei kimeríthetetlen vitasorozatok 
tárgyát képezik nem csak a civil 
társadalomban, hanem főleg a po-
litikai, közéleti szférában. Sem a 
republikánusok, sem a demokraták 
nem tudtak ezen kulturális beágya-
zódásokat olyannyira megváltoz-
tatni, hogy az mérvadóan hatással 
legyen az amerikai társadalom egé-
szére. Az Amerikai Nemzeti Fegy-
verszervezet12 (National Rifle As-
sociation of America), röviden NRA 
1871-ben jött létre és a 21. századra 
több mint 5 millió aktív taggal ren-
delkezik. 

A legfőbb tevékenységének azon 
politikai lobby folyamatokat jelöli 
meg, amelyek az amerikai alkot-
mányba foglalt, Második Egyez-
ményben rögzített fegyverviselésre 
és tartásra vonatkozó jogszabályok-
ra vonatkozik. Pontosabban azok ér-
vényesítése érdekében lobbizik, és 
egyaránt támogatott republikánus 
jelölteket, mint demokrata jelölteket 
is, illetve különböző jelölteket, akik 
a legfelsőbb bírói pozícióért szálltak 
versenybe13, mindezt alkotmányos 
és törvényes keretek között (Egyéb-
ként a lobby-törvény, ahogyan az 
az Amerikai Egyesült Államokban 
törvényes keretek között működik, 
Romániában egyáltalán nem mű-
ködik, sőt mi több korrupciónak 
minősülne). Az NRA szakszervezet 
2016-ban közel 366 millió dollárt 
gyűjtött össze és 412 millió dollárt 
költött politikai támogatásokra.
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