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 Tárgy: közlemény döntésről 

Üi.: Huszti Róbert r. fhdgy 

Tel.: 06-79/540-159 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Bajai Rendőrkapitányság 

Ügy száma: 03020-821/2804/2022.F. 

Ügy tárgya: Honvédelmi Sportszövetség Baja lőtér üzemeltetési engedély ügye 

Ügyfél székhelye: 1146 Budapest, Jávor utca 9. a. szám 

 

 

A Bajai Rendőrkapitányság a fenti számú ügyben döntést hozott, melyet az ügyfél vagy 

képviselője a hatóságnál átvehet. 

 

Döntés rendelkező része és indokolásának kivonata: 

 

A Honvédelmi Sportszövetség 1146 Budapest, Jávor u. 9. a. szám alatti gazdálkodó szervezet 

részére, a 6500 Baja, 015/44 helyrajzi számon létesített épített jellegű lőtér üzemeltetését  

 

engedélyezem. 

 

Ezen engedély visszavonásig hatályos. 

 

A döntés ellen fellebbezésnek van helye, melyet a határozat közlésétől számított 15 napon belül a 

kérelmezőnek elektronikus úton cégkapun, a hatásterületen élő ügyfeleknek személyesen vagy 

elektronikus úton a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysághoz címezve (6000 Kecskemét, 

Batthyány u. 14. szám), a Bajai Rendőrkapitányságon lehet előterjeszteni. A fellebbezést indokolni 

kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az 

ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 4.000,-Ft, melyet a hatóságomnál átvett csekken, vagy az 

ügyintézés helyszínén található POS terminálon bankkártyával, illetve a Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányság 10025004-01451492-00000000 számú számlaszámára történő utalással kell 

megfizetni. Az utalás tényét igazolni kell. 

 

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására nézve halasztó hatálya van. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy jogában áll az eljáráshoz kapcsolódó beadványait a Rendőrség 

internetes felületén a  https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/ honlapján  

ügyfélkapus azonosítást követően az eljáró hatóságnak megküldeni. 

 

A lőtéren a lőállásokban lehet lövészetet végrehajtani a lőtérszabályzatban meghatározottak 
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szerinti kategóriájú tűzfegyverekkel, lövészetvezető jelenlétében, akinek a rendőrhatóság által 

kiadott lövészetvezetői engedéllyel kell rendelkeznie. 

 

A lőtér üzemeltetése nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, testi 

épségét, egészségét, az emberek vagyonát és a természeti és az épített környezetet. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam a jogszabályi előírások teljesítése és az előzetes 

helyszíni szemle megállapításai alapján. A terület, ahol a lőtér létesült, nem minősül védett 

természeti területnek. 

 

 

Baja, időbélyegző szerint 

 

 

 

Horváth Róbert r. alezredes 

mb. kapitányságvezető 

nevében és megbízásából: 

 

 

Grünfelderné Schőn Mónika r. alezredes 

igazgatásrendészeti osztályvezető 

 

 

 

 

 

Határozatot kapják: 

 

- Honvédelmi Sportszövetség 1146 Budapest, Jávor u. 9. a. szám 

- A lőtér hatásterülete alapján érintetté vált ügyfelek közhírré tétel útján 

- Irattár 
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