Soproni Polgári Lövész Egyesület
H-9400 Sopron
Balfi u. 158.

Sportfegyvertartási engedély megszerzésének menete
Saját tulajdonú sportfegyvertartási engedélyt az a magyar állampolgárságú személy kaphat, aki a 18.
életévét már betöltötte és az alábbi pontokba foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel:
1. Aktív egyesületi tagsági viszonnyal rendelkezik (min. 8 hónap).
Edzések látogatása heti rendszerességgel, minősítő versenyeken való részvétel.
2. Érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik.
Ez a sportorvosnál szerezhető be 2000Ft-ért, némi vizsgálódás után. A sportorvosit
évente kell megújítani.
A sportorvos az egyesületi sportkönyvbe (kék kiskönyv) írja be az igazolást!
A soproni sportorvos elérhetősége: Dr. Benedek Zoltán; cím: Lenkey utca 1-3.; rendelési
idő: H, Sz: 15.30 - 18.00; tel: 0620/456-0835
3. Rendelkezik MSSZ rajtengedéllyel.
Az engedélyt az egyesület titkáránál (Kucsara Tamásnál) kell igényelni, aki a kérelmet
továbbítja a szövetség felé.
A rajtengedély ára jelenleg 13000 Ft-ba kerül.
Az összeget az Egyesület bankszámlájára kell befizetni. (ERSTE Bank; Soproni Polgári
Lövész Egyesület; számlaszám: 11996004-06190893-10000001).
4. Sportlövői minősítéssel rendelkezik.
A rajtengedély birtokában bármely hazai minősítő versenyen el lehet indulni, és a
minősítési szintet teljesíteni.
A minősítést minden olyan versenyszámban meg kell szerezni, amelyhez saját tulajdonú
sportfegyvert szeretnénk igényelni.
Az adott évben megszerzett minősítés mindig a következő évre érvényes automatikusan.
A minősítési szinteket tartalmazó táblázat a www. hunshooting.hu oldalon a „Letöltések”
menüpont alatt, a „Minősítési dokumentumok” mappában található.
5. Sikeres hatósági fegyvervizsgát tett.
A jelentkezési lap/csekk a soproni RK portáján érhető el.
Fegyvervizsga nélkül is részt lehet venni edzéseken, valamint minősítő versenyeken, de
kizárólag csak az egyesület által biztosított lőszereket és sportfegyvereket lehet használni!
6. Pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon részt vett.
Valastyán Beáta, klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológus
Elérhetőségei:
cím: 9030 Győr, Fenyőszer utca 23.
mobil tel.: +36-20-9230-758
Figyelem, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot 6 hónap után meg kell ismételni!
Erről a doktornő ad tájékoztatást.
(Díjak: háziorvos: kb. 4.500Ft; pszichológus: kb. 10.000Ft)

Soproni Polgári Lövész Egyesület
H-9400 Sopron
Balfi u. 158.
7. Kérelmet nyújt be a rendőrségre, melyhez mellékelni kell:
a) a kérelemi formanyomtatvány és a hozzá tartozó sárga csekk a Soproni
Rendőrkapitányság portáján érhető el.
b) MSSZ ajánlást, melyet a klub elnöke és az illetékes MSSZ főtitkár ír alá. (Ezzel
igazolják, hogy minősítéssel rendelkező versenyző az igénylő sportlövő
(letölthető: www.hunshooting.hu)
c) erkölcsi bizonyítványt
d) személyi igazolvány, lakcímkártya másolatát
e) rajtengedély másolatát
f) orvosi igazolásokat (háziorvos, sportorvos, pszichológus)
g) a sportkönyv (kék kiskönyv) bejegyzéssel rendelkező oldalainak másolatát
h) fegyvervizsga másolatát
9. Be kell szerezni egy fegyverszekrényt, vagy kazettát, mely fémlemezből készült, biztonsági
zárral rendelkezik, és külön zárható rekesze van a lőszerek számára. Ennek a bejelentett
lakcímen kell lennie, állandóan lakott lakásban. (a szekrényt falhoz kell rögzíteni!)
10. A hatóság 30-60 nap alatt elbírálja a beadott kérelmet, közben ellenőrzi a fegyvertároló
szekrényt.
11. A rendőrség értesítést küld, mikor lehet menni a megszerzési engedélyért.
12. A megszerzési engedély birtokában megvásárolható a lőfegyver.
13. A fegyvert be kell mutatni az illetékes MSSZ főtitkárnak (Győr), ahol kiállít egy igazolást,
amit a klubvezető már előzőleg igazolt- arról, hogy az valóban az adott célra megfelelő-e a
beszerzett sportfegyver.
14. Be kell fizetni az 5000 Ft titkári ügyintézési díjat az Egyesület bakszámlájára.
15. A fegyver rendőrségi beíratásához szükség van a megszerzési engedély megmaradó részére,
a második MSSZ ajánlásra, a fegyver műszaki kártyájára és a fegyverre.
16. A rendőrhatóság által kiállított tartási engedély visszavonásig érvényes.
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