ORSZÁGOS SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGI IGAZOLÁS ÉS JAVASLAT
SPORTLŐFEGYVER MEGSZERZÉSRE
Sportcélból történő megszerzésére és tartására szóló engedély kiadásához a - 253/2004.(VIII. 31.)
Kormányrendelete a fegyverekről és lőszerekről alapján.
⧠ Marok lőfegyver ⧠ Golyós lőfegyver ⧠ Sörétes lőfegyver ⧠ 7,5 joule fölötti légfegyver
SPORTOLÓ SZEMÉLYI ADATAI:
Családi és utónév: ..............................................................................................................................................
Születési név: .....................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ..............................................................................................................................................
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………………........……………
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa, száma:....................................................................................
Lakhely: ...............................................................................................................................................................
Sportegyesületének neve: .................................................................................................................................
Első fegyver: IGEN / NEM (kérjük a megfelelőt aláhúzni)

MDLSZ versenyengedély száma: ..............................

A fegyver(ek) adatai:
Sorszám:

Gyártó:

Típus:

Kaliber

Gyári szám:

1.
2.
3.
4.
5.
A fenti fegyver(ek) az MDLSz versenyszabályzata alapján sportcélra alkalmas(ak) sportcélra történő
használatát javasoljuk. A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 23. § (1)-(3)-bek alapján igazolom, hogy fenti
személy minősített sportlövő, az alábbi kategóriában az országos sportági szakszövetség által kiadott
minősítéssel rendelkezik.
⧠ kiskaliberű marok,
⧠ nagygolyós,

⧠ nagykaliberű marok,

⧠ sörétes puska,

⧠ kisgolyós,

⧠ 7,5 joule fölötti légfegyver

Javasolom fenti személy részére a sportfegyver tartására az engedély kiadását. Ezen igazolást a sportoló
saját kérésére sportfegyver megszerzés ügyében adtam ki.
Kelt: ........................., 20......., ................... (hó) ....... (nap)

Ph.
..............................................
MDLSZ Főtitkár
Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. torony 15.
Postacím: 3301-Eger, Pf.: 432.
E-mail: mdlsz@mdlsz.com
www.mdlsz.com

SPORTEGYESÜLETI IGAZOLÁS
Sportcélból történő megszerzésére és tartására szóló engedély kiadásához a - 253/2004.(VIII. 31.)
Kormányrendelete a fegyverekről és lőszerekről alapján.
.....................................................................................................................
sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesület
Székhelye:..........................................................................................
Levelezési címe: ................................................................................
Adószáma: .........................................................................................

SPORTOLÓ SZEMÉLYI ADATAI:
Családi és utónév: ..............................................................................................................................................
Születési név: .....................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ..............................................................................................................................................
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………………........……………
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa, száma:....................................................................................
Lakhely: ...............................................................................................................................................................
Első fegyver: IGEN / NEM (kérjük a megfelelőt aláhúzni)

MDLSZ versenyengedély száma: ...............................

..............................................
sportoló aláírása
Mint a sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesület vezetője, a 253/2004. (VIII.31.)
Korm. rendelet 23. § (1)-bek alapján igazolom, hogy fenti személy egyesületünk leigazolt sportolója,
az országos sportági szakszövetség által kiállított, érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített
sportlövő. Rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását javaslom. Ezen
igazolást a sportoló saját kérésére sportfegyver megszerzés ügyében adtam ki.
Kelt: ........................., 20......., ................... (hó) ....... (nap)

Ph.
..............................................
sportegyesület elnöke

Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. torony 15.
Postacím: 3301-Eger, Pf.: 432.
E-mail: mdlsz@mdlsz.com
www.mdlsz.com

