Az éles sportfegyver megszerzésének lépései

Sportfegyver megszerzésének lépései:
1. Egyesületi tagság (kék könyv).
2. Érvényes versenyengedély - MDLSZ vagy MSSZ (plasztik kártya).
3. Sportorvosi vizsgálat.
4. Pszichológiai alkalmassági papír (2 vizsgálat, legalább fél év eltéréssel).
5. Sikeres fegyvervizsga adott fegyverkategóriára (maroklőfegyver, golyós puska, sörétes
puska)
6. Minősítés adott fegyverkategóriára.
7. Ajánlás fegyvertartási engedély megszerzéséhez az egyesülettől/szövetségtől.
8. Kiépített tárolóhely.
9. A fenti dokumentumokkal be kell menni a lakhely szerinti illetékes Igazgatásrendészetre,
ahol kérvényezni kell az első lőfegyver megszerzésére jogosító határozatot. A
kérvényezést követően a rendőrség ellenőrzi a büntetlen előéletet és a tárolóhely
megfelelőségét.
10. A rendőrség által kiadott határozattal vásárolhatjuk meg az első fegyverünket. Ezzel
lőszert birtokolni még tilos! (műszaki tanusítvány érvényességére figyeljünk!)
11. Szövetség által kiállított igazolás, ami az adott fegyver sportra való alkalmasságát
igazolja. (Érdemes még a fegyver birtokbavétele előtt beszerezni.)
12. A megvásárolt fegyvert be kell mutatni az igazgatásrendészeten 8 napon belül, ahol
helyben kiállítják a fegyvertartási engedélyt (barna könyvet). Ezzel már lehet lőszert is
vásárolni.
Követelmények a megtartáshoz:
1. Folyamatos egyesületi tagság (kék könyv).
2. Versenyengedély (plasztik kártya).
3. Évenként a szövetség szerint előírt kötelező minősítés megszerzése.
4. Évente 1 sportorvosi vizsgálat. 65 éves kor felett 6 havonta. Az Igazgatásrendészeten
ezt a vizsgálat után, még az előző vizsgálat érvényességi idején belül beíratni.
5. A hatóság felhívására a tárolóhely ellenőrzése.
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Sportfegyver megszerzésének lépései részletesen kifejtve:
1.

Egyesületi tagság (kék könyv)
Magyarországon a sportlövészetet egyesületi tagként lehet csak végezni. Az egyesületi
tagságról kiállított “kék könyv” tartalmazza a sportorvosi vizsgálaton kapott pecsétet és
ebben jegyzik a tagdíj befizetését is.

2.

Érvényes versenyengedély (plasztik kártya)
A versenyengedélyt az egyesület kéri ki a szövetségnél (MSSZ, MDLSZ).Ennek elkészülési
ideje többnyire pár napot vesz igénybe, plusz postázási idő. A versenyengedély tartalmazza
a versenyző azonosító számát és a minősítéseket. Az aktuális díjakról a szövetségeknél
lehet tájékozódni.
A fő kategóriák:

3.

●

Kiskaliberű pisztoly

●

Nagykaliberű pisztoly

●

Kiskaliberű puska

●

Nagykaliberű puska

●

Sörétes puska

●

Légfegyver

Sportorvosi vizsgálat
A versenyzéshez, tehát a minősüléshez, szükséges érvényes sportorvosi engedéllyel
rendelkezni.
A sportorvosi vizsgálatot a háziorvos is elvégezheti, ha erre megfelelő szerződéssel
rendelkezik:
http://www.kaliberinfo.hu/hirek/jogszabalyvaltozas-sportorvosi/
A versenyzőnek kötelessége rendszeres időközönként részt vennie sportorvosi vizsgálaton,
mely igazolja a sportolásra való alkalmasságát. A sportorvosi igazolás 65 éves korig egy
évre, 65 éves kor felett 6 hónapra szól. Érdemes a lejárta előtt már egy hónappal új időpontot
egyeztetni. Amennyiben nem rendelkezünk érvényes sportorvosi engedéllyel, akkor a
lőfegyvertartási engedélyünk bevonásra kerülhet. Ha valamiért csak a lejárat utánra kapunk
időpontot, akkor ezt az Igazgatásrendészeten jelezzük, és igazoljuk, így az engedély nem
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kerül esetleg automatikusan bevonásra! A lejárat közeledtére amúgy az Igrend is
figyelmeztetni szokott levélben, vagy telefonon.
A vizsgálat menete általában: kérdőív kitöltése, fonendoszkópos vizsgálat, vérnyomásmérés,
EKG, vizelet, látásvizsgálat, néhol vérvétel is. A vizsgálatnak díja is van, készüljünk
készpénzzel.
A sportorvostól kell kérni beutalót a pszichológiai vizsgálatra fegyvertartási alkalmasság
megállapítására.
Fontos! Lőfegyvertartási kérelemhez külön hiába visszük be a sportorvosi engedélyünket és
a pszichológiai szakvéleményt. A szakvéleményről fénymásolatot kell leadni. A pszichológiai
vizsgálat alapján pedig a sportorvos a vizsgálatot követően állítson ki sportorvosi engedélyt
fegyvertartáshoz, ezt fogadják el:
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/04/Formanyomtatvany_Sportorvosi_engedely_2
020..pdf
4.

Pszichológiai alkalmassági papír (2 vizsgálat, legalább fél év eltéréssel)
A sportorvos által adott beutalóval kell elmenni pszichológiai vizsgálatra, ahol felmérik a
sportoló pszichés alkalmasságát a saját fegyver tartására. A vizsgálaton többek között
felmérik az IQ-t, a kézügyességet, a reflexeket és a sportoló beszámíthatóságát.
Amennyiben a vizsgálaton alkalmasnak minősítik a sportolót, legalább 6 hónap elteltével
meg kell ismételni a vizsgálatot. Ha a 2. vizsgálaton is alkalmas minősítést kap a sportoló,
azt a jelen szabályozás szerint többé nem kell megismételni. (Kivételek akadhatnak, pl. az
állandó magyarországi lakcím megszűnése, engedély visszavonása).

5.

Sikeres fegyvervizsga adott fegyverkategóriára (maroklőfegyver, golyós puska, sörétes puska)
A sportoló a sikeres fegyvervizsga letételével igazolja, hogy ismeri a hatályos magyar
jogszabályokat, ismeri a lőfegyverek és lőszerek műszaki sajátosságait és képes a
biztonságos fegyverkezelésre. A vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből áll.
Amennyiben a vizsgázó az írásbeli teszten átmegy, folytathatja a szóbeli vizsgával, majd
végül a gyakorlati feladat végrehajtásával, mely során különböző kategóriájú fegyverekkel
kell lövést leadni, valamint demonstrálni a biztonságos kezelést.
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A sikeres vizsgának nincs lejárati ideje (hacsak nem kerül valamiért visszavonásra, nem kell
soha újra vizsgázni). A vizsgán lehet csak egy-egy kategóriából is vizsgázni, de ajánlott az
összes kategóriát teljesíteni, mivel a vizsga díja ugyanannyi ebben az esetben is.
A 3 kategória:
●

Maroklőfegyver (szinte biztos, hogy PA63-ast, esetleg P9RC-t raknak elénk)

●

Golyós Puska (valamilyen forgó tolózáras vadászpuska az esélyes)

●

Sörétes Puska (általában kétcsövű vadászpuska, de lehet előágyszános puska is)

Ajánlott a vizsga előtt fegyverismereti képzésen részt venni, hogy megfelelő tudást kapjunk,
valamint a vizsgával és az anyaggal kapcsolatos kérdéseinkre is könnyen választ kaphatunk.
Segédanyag a fegyverismereti vizsgához:
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/01/Fegyverismeretei_vizsga_anyaga-Dr.-Fabian
_Lajos.pdf
Figyelem: 2021. január 1.-gyel teljesen új definiciórendszer, új kategóriák és új
részletszabályok lépnek hatályba!
6.

Minősítés adott fegyverkategóriára
A versenyengedélyünkön az előző évi minősítési szintek szerepelnek. Amennyiben az előző
évben nem lőttünk minősítést, évközi minősítést kérhetünk a szövetségtől az aktuális évi
versenyek eredményei alapján.
MSSZ-nél évi 1 minősítő verseny, MDLSZ-nél 3 minősítő verseny szükséges évente.
MSSZ:
Az MSSZ-nél évente egy versenyen kell meglőni az előírt minimális szintet adott
kategóriában. Például ha kiskaliberű pisztolyt és sörétes puskát tartunk, vagy szeretnénk
tartani, akkor egy rapid versenyen meg lehet lőni a minősítést mindkét kategóriában, egyéb
kötelezettségünk nincs az évre. Természetesen ezen a példabeli versenyen meglőhetjük
akár az összes kategóriára is a minősítést, ezzel letudva éves kötelezettségeinket ezen a
téren.
MDLSZ:
MDLSZ-nél évente három minősítő versenyen kell részt venni, bár ezt a számot jogszabály
nem írja elő, ez a szövetség belső döntése. A három versenyen legalább egyszer szükséges
meglőni a minősítési szintet adott kategóriában.
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Példa:
1.verseny: a versenyző nevezett kiskaliberű puska és kiskaliberű pisztoly számokban. A
kiskaliberű pisztollyal nem sikerült meglőni a minősítési szintet, de a puskával igen.
2.verseny: sikerült meglőni a sörétes puska, nagykaliberű pisztoly minősítéseket
3.verseny: sikerült meglőni a kiskaliberű pisztoly, nagykaliberű pisztoly, nagykaliberű puska
minősítéseket, de sörétes puskával nem sikerült meglőni a minimális szintet.
Fenti példában a versenyző adott évre minden kategóriában rendelkezik érvényes
minősítéssel.
Egyéb tudnivalók:
Ha mondjuk kiskaliberű puskával minősültünk nyílt irányzékkal gyorspont versenyen, akkor
vásárolhatunk optikával szerelt fegyvert is. Ha központi gyújtású öntöltővel minősültünk
IDPA-ban, attól még vásárolhatunk központi gyújtású revolvert. Ilyen szintű megkötések
nincsenek, de kiskaliberű puskás minősítéssel nem vásárolhatunk például nagykaliberű
puskát, hiába érvényes a fegyvervizsgánk amúgy mindkettőre. Viszont bejegyzett kiskaliberű
puskával kölcsönkérhetjük ismerősünk nagykaliberű puskáját is. Ekkor a követelmény annyi,
hogy azonos jellegű (maroklő, golyós puska, sörétes) és azonos célú (vadászat, sport)
bejegyzett fegyverünk legyen. Ez persze jár némi papírmunkával is még!
7.

Ajánlás fegyvertartási engedély megszerzéséhez az egyesülettől/szövetségtől.
Az egyesület a szövetség által is jóváhagyott igazolást állít ki a lövő kérésére, amiben
javasolja a sportolónak saját fegyver megszerzését.

8.

Kiépített tárolóhely
A253/2004.(VIII.31.)Korm. Rendelet 42.§(1)– (3) bek. szerint: (1)
E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a) a lőfegyvert a tartására jogosult személy által
állandóan lakott vagy rendszeresen, illetve alkalmanként visszatérő módon látogatott
lakásban – szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben – ürített
állapotban, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és
biztonsági zárral ellátott szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.
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Magyarán: Egy kulccsal, vagy elektronikus zárral ellátott fegyverszekrény. A piacon rengeteg
féle kapható. Aki csak pisztolyt szeretne, annak nem muszáj egy egész álló
fegyverszekrényre beruháznia, falhoz, padlóhoz, vagy szekrényhez csavarral rögzített
széf/fegyverkazetta is megfelelő
Hosszú lőfegyverek számára mindenképp szükséges a fegyverszekrény, ezt nem kötelező
rögzíteni, de erősen ajánlott.
Bővebben: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400253.kor
Alapesetben a tárolóhelyen 10 db fegyver és 1000 db lőszer tárolható maximum.
Amennyiben kiépítünk és elfogadtatunk fegyverszobát, akkor a befizetett illeték
függvényében ez a szám korlátlan is lehet. Ennek követelményei megtalálhatóak a
jogszabályban:
“A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell
ellátni, valamint a tároló helyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe
bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni”
A fegyvert és lőszert elkülönítve, elzárva kell tárolni. Viszont amennyiben a tulajdonos jelen
van, nem szükséges a fegyvert elzárva, vagy töltetlenül tárolni.
A törvény szövege:
“A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a tartásukra jogosult személy folyamatos jelenléte
esetén elzárás, illetve elkülönítés nélkül is tárolható, aminek során a tartásra jogosult
személy köteles megtenni az illetéktelen hozzáférés megelőzése, illetve megakadályozása
érdekében az adott helyzetben szükséges intézkedéseket.”
9.

A dokumentumok bemutatása az Igazgatásrendészeten
A fenti dokumentumokkal be kell menni a lakóhely szerinti illetékes Igazgatásrendészetre,
ahol kérvényezni kell az első lőfegyver megszerzésére jogosító határozat megadását.
Ezt követően a rendőrség ellenőrzi a büntetlen előéletet és a tárolóhely megfelelőségét.
Nagyobb városokban szükséges lehet telefonon időpontot egyeztetni!
Elérhetőségek a rendőrség honlapján:
http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapesti-rendor-foka
pitanysag
http://www.police.hu/hu/ugyintezes
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10. A rendőrség által kiadott megszerzésre jogosító határozattal vásárolhatjuk meg az első
fegyverünket
Ezzel lőszert birtokolni még tilos! A műszaki tanúsítvány érvényességére figyeljünk! (régi
nevén: MKH kártya)
Az első fegyver megvásárlásához szükség lesz egy személyazonosságot igazoló
dokumentumra, valamint a rendőrség által postán vagy Ügyfélkapun elküldött első lőfegyver
megszerzésére jogosító határozatra. A fegyverboltban kiállítanak egy igazolást a
fegyvervásárlásról. A fegyverhez kapunk egy műszaki tanúsítványt, ami egy laminált kártya,
és tartalmazza a fegyver adatait. A vásárláskor érdemes ellenőrizni a kártya érvényességét,
és hogy helyesen szerepelnek-e rajta az adatok!
Amennyiben magánembertől vásárolunk, 4 példányban kell szerződést írni.
Szerződésminták: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/nyomtatvanyok/fegyverengedelyek
A fegyver adás-vételt az eladónak és a vevőnek is 8 napon belül be kell jelentenie az állandó
lakóhelye szerinti illetékes igazgatásrendészeten. A fegyvert engedélyünkbe beíratni csak
érvényes műszaki kártyával tudjuk. Ennek lejárati dátumát (és a rajta szereplő adatokat) a
szerződés aláírása előtt ellenőrizzük, ha lejárt, intézkedjünk megújításáról!
11. Szövetség által kiállított igazolás, ami az adott fegyver sportra való alkalmasságát igazolja.
Sportcélra olyan fegyvert vásárolhatunk, ami használható valamilyen versenyszámban.
Erről az igazolást a szövetség állítja ki (egyesületen keresztül kérhető). Szerepelnie kell rajta
a versenyző és a fegyver adatainak, és hogy az adott fegyver alkalmas sportolásra. Érdemes
még a fegyver birtokbavétele előtt beszerezni, nehogy kicsússzunk a 8 napos határidőből.
12. A fegyver bemutatása
A megvásárolt fegyvert a boltban kapott igazolással és műszaki kártyával együtt be kell
mutatni az igazgatásrendészeten, a vásárlástól számított 8 napon belül, ahol helyben
kiállítják a fegyvertartási engedélyt (barna könyvet). Ezzel már lehet lőszert is vásárolni.
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A fegyver és lőszer szállítása
A töltetlen fegyvert és a lőszert elcsomagolva, egymástól elkülönítve kell szállítani.
A törvény szövege:
“lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön - az
(1a)-(1b) bekezdésben meghatározott kivétellel, illetve jogszabály eltérő rendelkezésének
hiányában - hosszú lőfegyverét csak ürítve, tokban, rövid lőfegyverét, gáz- és
riasztófegyverét üres tárral - kivéve, ha a tár kiürítését a gáz- és riasztófegyver adott
típusának gyártási sajátosságai nem teszik lehetővé -, a fegyver és a lőszer (töltény)
elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja,
amelynek során köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
lőfegyverhez, a gáz- és riasztófegyverhez, illetve a lőszerhez illetéktelen személy ne
férhessen hozzá”
A jogszabály nem ír elő további óvintézkedést, de ha szükségét érezzük természetesen az
autónkban külön kazettába zárhatjuk a pisztolyt, esetleg rögzíthetjük a fegyvereket az
autóhoz lakattal, bicikli zárral, stb., de az időnként felbukkanó tévhitek ellenére ilyen
előírások nem léteznek.
További fegyver- és lőszervásárlás menete
Amennyiben az adott fegyver tartásához szükséges feltételek fennállnak, a fegyvertartási
engedély (barna könyv) birtokában vásárolható további fegyver. A fegyvert 8 napon belül be
kell íratni az engedélybe. A beíratáshoz a rendőrségen szövetségi ajánlást kérnek minden
egyes fegyverre, ezzel számoljunk a határidőknél! A fegyvernek ezen kívül érvényes
vizsgával (műszaki kártyával, régi nevén MKH kártyával) kell rendelkeznie. Amennyiben
lejárt, ennek az ügyintézésével is számoljunk!
http://www.pklv.hu/oldal.php?M=0&O=dijjegyzek
Lőszert a fegyvertartási engedélyben bejegyzett fegyverhez használható kaliberben lehet
vásárolni és birtokolni (.22LR-hez pl. vásárolható .22Short lőszer), ehhez elég a barna
könyvet bemutatni a boltban.
http://www.pklv.hu/Loszerek_felcserelhetosege.pdf
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Szükséges dokumentumok listája első fegyver megszerzéséhez/beíratásához:
●

Sportorvosi igazolás a pszichológiai alkalmassági megszerzése után

●

Pszichológiai alkalmassági igazolás

●

Kérelem formanyomtatványa (adnak helyben, de időt spórolhatunk)

●

Személyi igazolvány és lakcímkártya

●

Sportkönyv (kék könyv)

●

Versenyengedély (minősítési igazolásokkal)

●

Hatósági fegyvervizsga

●

MSSZ/MDLSZ ajánlás fegyvertartási engedély megszerzéséhez

●

Szövetségi igazolás adott fegyver sportra való alkalmasságáról

●

Érvényes műszaki vizsgát igazoló kártya (MKH kártya)

Hasznos linkek gyűjteménye
https://www.fegyverforum.com
https://mdlsz.com/dokumentumtar/
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/04/Formanyomtatvany_Sportorvosi_engedel
y_2020..pdf

Fegyvertörvény:
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400253.kor
2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400024.tv
Fegyverengedélyek, kérelem, szerződésminták:
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/nyomtatvanyok/fegyverengedelyek
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