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Eljárási rend
Sportlövészetre lőfegyver tartása annak a sportolónak (természetes személynek)
engedélyezhető, aki sportegyesületnél leigazolt, az országos sportági szakszövetség által
kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő és rendszeres
sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági
szakszövetség javasolja. A lőfegyvertartási engedély megadásához két, egymást követő
előzetes pszichológiai vizsgálat során megállapított, alkalmas minősítés szükséges. A két
vizsgálat időpontja között legalább fél évnek kell eltelnie, és a két vizsgálat időpontja között
legfeljebb 2 év telhet el.
Kérelem benyújtása:
Sportlövészeti célú lőfegyver megszerzése és tartása iránti a kérelmet a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére
kell továbbítani.
Eljárási költség:
6000 forint igazgatási szolgáltatási díj, melyet az ügyben első fokon eljáró
rendőrkapitányságot irányító megyei rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A befizetést legkésőbb
az eljáró hatóság iktatószámának megismerését követő napon kell teljesíteni.
A közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés okát „sportlövészeti célú lőfegyver tartása
iránti kérelem”, valamint az ügy iktatószámát. (Az iktatószám: A Rendőrség iratkezelő
rendszere által a bejelentő tárhelyére küldött értesítésben feltüntetett RZSEIR iktatószám).
Minden újabb lőfegyver tartása engedélyezésének
engedélyezésére szolgáló okmányba 3000 Ft/ lőfegyver.

bejegyzése

a

lőfegyvertartás

A számlaszámokat az R. 2. számú melléklete tartalmazza.
Pdf kiterjesztésű fájl-ban a kérelemhez csatolandó mellékletek:
-

-

a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati jártasság meglétét
igazoló vizsgabizonyítvány. A sportlőfegyver tartásához szükséges elméleti és
gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát a sportlövő versenybírák esetében a
Versenybírói Igazolvány, a sportlövő edzők esetében az Edzői Oklevél helyettesíti.
sportorvos által kiállított sportorvosi engedély;
érvényes versenyengedély;
sportszövetség által kiadott javaslat, minősítés;

A fenti kiterjesztésben csatolt mellékletek eredeti példányát az ügyfél köteles az engedélyező
hatóság felhívására bemutatni. A lőfegyver bejegyzéséhez szükséges a lőfegyver érvényes
műszaki tanúsítványa, továbbá a sportszövetség igazolása arról, hogy a bejegyezni kívánt
lőfegyver sport célra használható.
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A kérelem feldolgozása:
Amennyiben a kérelmet előterjesztő személy a kérelmet az engedélyezésre hatáskörrel,
illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be, vagy eleget tett a hatóság
hiánypótlási felhívásának, a lőfegyver/ lőszer tároló helye a végrehajtott ellenőrzés alapján a
Kr. előírásainak megfelel, továbbá a kérelmezővel szemben nem áll fenn olyan az Ftv.-ben
meghatározott ok, amely az engedélyezést kizárná, a hatóság egyszerűsített határozat
formájában engedélyezi a sportlövészeti célú lőfegyver tartását. A lőfegyvertartási tartási
engedélyt, valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt az engedélyes
személyesen vehet át ügyfélfogadási időben.
Az ügyfélfogadás rendje megtalálható a rendőrség hivatalos internetes honlapján.
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