Fegyvertartási engedély megszerzése
Ahhoz, hogy valaki sportfegyvertartási engedélyre tegyél szert, a következő folyamatot
kell végigjárnia:
1. Jó, ha elmúltál 18 éves.
2. Le kell tenni a hatósági fegyverismereti vizsgát. Erre általában az illetékes
megyei kapitányságon lehet jelentkezni. (Budapesten, Teve u./
www.police.hu). A vizsga időpontját és díját ők fogják közölni.
3. Tagnak kell lenni valamelyik sportlövész egyesületnél. Általunk ajánlott
egyesület – az egyetlen tisztán western lövész csapat – a Vadnyugat EMWSE.
(„Vadnyugat” - Első Magyar Western Sportlövész Egyesület; elnök Tóth László
(leslie5505@gmail.com)).
4. Rendelkezni kell MSSZ versenyengedéllyel. A versenyengedély fényképes: vagy
nyomtatott formában viszel egy fényképet vagy viszed CD-n. (A CD-t jobban
szeretik, a kép mérete legyen legalább 240dpi, 4x4 cm). A versenyengedély díja
jelenleg felnőttnek évi 12.000 Ft. (Magyar Sportlövők Szövetsége, 1146
Budapest, Istvánmezei út 1. Magyar Sport Háza). Telefon: (+36-1)460-6895 /
www.hunshooting.hu
5. Minősítést kell szerezni abban a kategóriában, amilyen fegyvert szeretnél
tartani. Ha a western lövész minősítéseket megszerzed (legalább másod
osztály), tarthatsz 2 db SAA revolvert, 1 db sörétes puskát, 1 db precíziós
puskát, és 1 db pisztolylőszert tüzelő ismétlő puskát (pl. alsókulcsost). E lövész
ág esetében évente minősítő versenyeken kell részt venned. A minősítő
eredményeket minden fegyvernemre külön-külön kell (golyós-, sörétes-,
maroklőfegyver) meglőni.
Az adott évben megszerzett minősítés automatikusan mindig a következő évre
érvényes. Tehát ha idén kezdted a lövészetet és ez évben fegyvert is akarsz
venni, akkor évközi minősítést kell kérned az MSSZ-től, ami 12000 Ft-ba
kerül, sajnos ez fegyvernemenként értendő. A következő évre ez már nem
gond, automatikusan meg kell lőnöd.
Hogy versenyzőink ne érezzék a minősítő versenyeket „kötelezőnek”, ezeket is
egy-egy, rövidebb volumenű CAS–élménylövészettel szoktuk zárni, és
megfelelő számú versenyző esetén díjazás is van.
6. Érvényes sportorvosi versenyzési engedéllyel kell rendelkezned az adott évre.
Ez az SZTK-kban (ill. a területileg illetékes sportorvosnál) szerezhető be ingyen
(de van olyan sportorvos is, aki a jogosítványhoz hasonlóan vizsgálati díjat
kér). Némi vizsgálódás (labor, EKG a hosszabbításnál; az első alkalommal
plusz vérvétel, szemvizsgálat és pszichiátria) után kapod meg a sportolási
engedélyt. A sportorvoshoz vidd el a sportklub tagkönyved, vigyél 1 db
igazolvány képet, mert a doki kiállít egy fényképes (1 oldalas kartonból készült)
„könyvecskét”, ebbe pecsételi a „versenyezhet” javaslatot. Egyúttal beírja azt a
sportkönyvedbe is. A sportorvosok némelyike kérni szokott javaslatot a körzeti
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orvostól is (nem szenvedsz-e idült betegségben, nem állsz-e pszichiátriai
kezelés alatt stb.?) A sportorvos meglátogatása előtt ezt is célszerű beszerezni.
7. Kérelmet kell beadnod a rendőrségre, melyhez mellékelned kell:
o

A fegyver megszerzési engedély kérelem kitöltött formanyomtatványt
(letölthető: www.police.hu)

o

Kitöltött, aláírt MSSZ ajánlást a Fegyver megszerzéséhez és tartásához
nyomtatványt, melyet a klubod (vagy a Western Lövész Szakág vezetője)
és az illetékes MSSZ főtitkár ír alá. Ezzel igazolják, hogy minősített
sportlövő vagy (letölthető: www.hunshooting.hu).

o

Személyidet, lakcímkártyádat (és ezek másolatát).

o

Versenyengedélyedet (és a fénymásolatát)

o

Sportorvosi papírokat (és a fényképes kartonlap másolatát is)

o

Sportegyesületi könyvedet (és a bejegyzéssel rendelkező oldalak
fénymásolatát)

o

Fegyverismereti vizsgád oklevelét (és másolatát)

o

Pénzt (4000 – 5000 Ft), mert a rendőrségi ügyintézés díjköteles.

8. Vegyél fémlemezből készült fegyverszekrényt, mely biztonsági zárral
rendelkezik, és külön zárható rekesze van a lőszerek számára. Ennek a
bejelentett lakcímeden kell lennie, állandóan lakott lakásban. (Célszerű olyan
lemezszekrényt venni, amely rendelkezik rendőrségi ajánlással. A szekrényt a
falhoz kell rögzíteni.)
9. A hatóság 30-60 nap alatt bírálja el a kérelmet. Az engedély megadása előtt
személyesen ellenőrzik a fegyvertárolás helyét (megnézik, hogy megfelelő-e a
szekrényed). A fegyvertárolás ellenőrzésének időpontját a rendőrségen a
kérelem leadásakor előre egyeztetitek, vagy adnod kell egy mobilszámot, s
majd a látogatás előtt felhívnak.
10. Ha minden rendben van, a rendőrség küld egy értesítést levélben, hogy
elkészült a megszerzési engedély és elmehetsz érte. Az engedély a kiadástól
számított 30 napig érvényes. (Ha leadtad a kérelmet, és várod a megszerzésit,
ügyelj arra, hogy át kell venned a postán az ajánlott rendőrségi
küldeményeket!)
Az engedély egy több részből álló előnyomott, perforált papír. Ha külföldön
akarsz fegyvert vásárolni, akkor ezt közöld a rendőrséggel az átvételkor, mert
kiadnak egy nemzetközi megszerzési engedélyt is. Ezt korábban magyarul
tették, így ezt le kell fordíttatni, hivatalos fordító irodával. (Nem szükséges az
OFI-hoz menni, nagyon drágák. Lehet pl. a győri Letra fordító irodához is
küldeni a lefordítandót (scannelve, e-mailen), s majd ők visszaküldik neked
postán az eredeti, hiteles, bélyegzővel ellátott fordítást. Jelezni kell, hogy
hivatalos fordítást kérsz!) Azt ígérték a rendőrségen, hogy lesz angol nyelvű is,
lehet, hogy már elérhető!
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11. A megszerzési engedélyre megvásárolod a lőfegyvert, itthon pl: ITT. A
fegyverkereskedő a megszerzési engedély neki szóló részét letépi és megtartja.
Az engedély megmaradt része nagyon fontos, amíg a fegyvertartási könyvedbe
a fegyvert be nem jegyzik, addig azzal igazolod, hogy törvényesen van nálad.
Igyekezned kell, mert a fegyvertörvény szerint a megvett fegyvert 3
munkanapon belül kell bejegyeztetned. (Nem tudod elbliccelni. A
kereskedőnek tájékoztatatási kötelezettsége van a rendőrség felé, hogy eladott
neked egy fegyvert, meg a papíron is rajta lesz a vásárlási dátum). A három nap
alatt lezavarni a dolgot nem is olyan egyszerű, mert a BRFK Fegyverosztályán
csak hétfőn és szerdán délelőtt van ügyfélfogadás. Tehát ha megvetted a vasat,
rögtön intézned kell az alábbi (12., 13., 14.) pontokat.
12. A fegyvert el kell vinned az MSSZ-hez, ahol megkapod az igazolást – amit a
klubod (nálunk a western szakág vezetője) már előzőleg ugyancsak leigazolt –
arról, hogy az adott sportcélra valóban megfelelő lesz a vásárolt fegyver.
Vásárlás előtt ezért célszerű a klubod vezetőjével és az MSSZ-el is konzultálni,
hogy elérhetők lesznek-e?
13. Ha a fegyvernek van érvényes műszaki vizsgája akkor ezzel nincs teendőd. Ha
nincs, vagy esetleg külföldön vásároltad a fegyvered, akkor azt el kell vinned
bevizsgáltatni a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.-hez is.
(1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. / www.mkh.hu).
14. A rendőrség kiállítja a fegyvertartási engedélyt, vagy ha már van tartásid,
akkor beírja az új fegyveredet. A beíratáshoz magaddal kell vinned a
megszerzési engedély megmaradt részét, a második MSSZ ajánlást, a fegyver
műszaki kártyáját és a fegyvert. (A személyit, lakcímkártyát és a
sportegyesületi tagkönyvedet se hagyd otthon, és vigyél pénzt is!)
15. A kapott fegyvertartási engedély 5 évig érvényes. A sportorvosit évente kell
megújítanod.
A lista ne riasszon el senkit, mert csak elsőre tűnik macerásnak a folyamat. A
második, harmadik fegyver bejegyzése már laza sétagalopp, és higgyétek el, hogy a
sportlövészet bőven megéri a fáradtságot!
S hogy miről is szól a WESTERN lövészet, azt „élőben” kell megtapasztalni a soron
következő versenyünkön, melyről itt érhető el pontos felvilágosítás!
Figyelem! A szövegben említett nyomtatványok letölthetők a www.cashun.hu
honlapunk ’letöltések’ c. menüpontjából is!

Várunk szeretettel: www.cashun.hu
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