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Sportlövő bejelentése a sportlőfegyvere és a hozzá tartozó lőszer tárolás
céljából sportszervezet részére történő átadásáról

A tájékoztató hatályos 2018.01.01-tól.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
2. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823.323256
3. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.338642
4. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Kr.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86434.329877
5. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló 329/2007.
(XII.13.) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112629.326988
6. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
Eljárási rend
Bejelentés benyújtása:
A sportlövő a sportlőfegyverének és a hozzá tartozó lőszerének tárolás céljából történő
átadását vagy a tárolás helyének megváltozását – a lőfegyver Ftv. szerinti adatait, a lőszer
azonosítását lehetővé tevő adatokat, a tárolás helyét és várható időtartamát tartalmazó, a
tárolást végző szervezet által kiállított igazolás benyújtásával – az átadástól vagy a tárolás
helyének megváltozásától számított nyolc napon belül a tárolás helye szerint illetékes
rendőrkapitányságnak írásban köteles bejelenteni. A bejelentést fegyverenként kell kitölteni.
Eljárási költség:
Az eljárás illeték és díjmentes.

Pdf kiterjesztésű file-ban a bejelentéshez csatolandó melléklet:
 az átadó és az átvevő szervezet között az átadás tényéről készült teljes bizonyító erejű
magánokirat.
Bejelentés feldolgozása:
Amennyiben az ügyfél a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz nyújtotta be a
bejelentés), továbbá a hatóság felhívására a lőfegyver átadását igazoló teljes bizonyító erejű
magánokirat eredeti példányát bemutatta, az engedélyező hatóság az átvevő szervezet és a
kérelmet előterjesztő (bejelentő) részére az átvétel tényéről igazolást állít ki. Az
elektronikusan hitelesített és kiadmányozott igazolást a szervezet és a kérelmező részére
megküldi. Az eljárás során az igazolás átvételéhez személyes megjelenés nem szükséges.
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