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AMIT A LÖVÉSZETVEZETŐI VIZSGÁN TUDNI KELL

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. Tv. 22. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a belügyminiszter 49/2004. (VIII. 31. ) BM rendelete a
lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges
elméleti és jártassági követelményekről.

1. Ki lehet lövészetvezető?
1.1 - Lövészetet olyan személy vezethet, aki megfelel a biztonsági követelményeknek és
lövészetvezetői vizsgát tett, vagy első osztályú minősítéssel rendelkező versenyző, vagy
lövészedzői, lövész szakedzői képesítése, vagy lövészverseny-bírói minősítése van.
- Lövészetet kizárólag hatóságilag engedélyezett, hitelesített lőtérszabályzattal ellátott, a
lőtérszabályzatban előírt biztonsági berendezésekkel felszerelt lőtéren, az engedélyben
meghatározott fegyverfajtákkal, felelős lövészetvezető (lövészetvezetésre jogosult)
személy jelenlétében szabad tartani.
- A lőtérszabályzatban rögzítettek betartásáért a mindenkori lövészetvezető (lövészedző,
lövészversenybíró, -továbbiakban lövészetvezető) személyileg felelős.
1.2

Lövészvezetői vizsgát az Országos Sportlövő Szakszövetség által kijelölt versenybírói
bizottság előtt tehető.

1.3

A lövészetvezető nem felel meg a biztonsági követelményeknek ha a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján az alább felsorolt
bűncselekmények elkövetése miatt elítélték, illetőleg vele szemben intézkedést
alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi
nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő
három évig.
a) Állam elleni bűncselekmény, emberiség elleni bűncselekmény, személy ellni
bűncselekmény, nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény, hivatalos személy ellni
bűncselekmény, embercsempészés, közérdekű üzem működésének megzavarása, terror
cselekmény, nemzetközi jogi kötelezettség megszegése, légi jármű,- vasúti.- vízi,közúti,- tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba
kerítése, visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, a BTK. 263/A. § -ának (5)
bekezdésében meghatározott a különös visszaesés szempontjából a visszaélés
lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekményhez hasonló bűncselekmény,
bűnszervezetben részvétel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, garázdaság,
önbíráskodás, visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal, vagyon ellni
szándékos bűncselekmény.
b) Bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt elítélték, illetve, ha vele
szemben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést
alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi
nyilvántartásának időtartamáig , de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő
három évig.
c) Ellene az a) vagy a b) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás folyik.
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A lövészetvezetőnek rendelkezni kell a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
Budapesten a BRFK. által – a fenti pontokban foglaltak ellenőrzése alapján – kiadott
igazolással.
Az igazolás kiadását az üzemeltetési engedéllyel rendelkezőnek kell kezdeményezni.
Az igazolás kiadásához a rendőrhatóság jogosult a bűnügyi nyilvántartás megismerésére.

2. A lőtér
A lőtér az a terület (építmény) amely kis és nagy kaliberű golyós, marok vagy sörétes
lőfegyverekkel (futóvad, korongvadász, trap, skeet) kiképző-, edző-, és versenyszerű
lövészetet lehet végrehajtani.

3. A lőterekre vonatkozó szabályok
Tereplőtér kialakítása esetén az államhatártól számított 10 km-es távolságon belül az illetékes
határőrizeti szerv.
Fegyveres szerv lőterétől számított 10 km-es távolságon belül az érintett fegyveres szerv
A repülőtértől számított 2 km-es távolságon belül a légügyi hatóság hozzájárulása szükséges.
A lőtér veszélyességi területét igazságügyi fegyverszakértő szakvéleménye alapján a
lőtérszabályzatban kell meghatározni.
A lőtér üzemeltetése nem sértheti illetve nem veszélyeztetheti:
a) az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét;
b) az emberek vagyonát;
c) a természeti és az épített környezetet;
A lőterek működési engedélyei visszavonásig érvényesek.

4. A lőtér fajtái
4.1

Ideiglenes jellegű tereplőtér: azaz ideiglenesen kialakított és biztonsági szempontból
körülhatárolt és védett zóna ahol alkalomszerű lövészetet, lőgyakorlatot, stb. hajtanak
végre, (vadászrendezvény, sportrendezvény, stb.) a lőtér helye szerint illetékes
rendőrhatóság külön engedélye alapján.
4. 2 Állandó jellegű tereplőtér: kevés építménnyel rendelkező, többségében természetes
golyófogóval ellátott terület. ( pl. skeet vagy trap lőtér, stb.).
4. 3 Épített lőtér: több – kevesebb felépítménnyel rendelkező állandó lőtér ( fedett lőállás,
épített golyófogó, jelzőállás, egyéb más kommunális építmények).
4. 4 Épített zárt lőtér: minden oldalról fedett terület ( pl.: pincelőtér).

5. A lőtér fő részei

4

5.1. Veszélyességi terület, amely felé a lövők a lövéseiket leadják. A veszélyességi terület
határa a lövedék röptávolságával egyezik, amelyet a szükséghez mérten zászlókkal,
figyelmeztető táblákkal kell megjelölni. Ha a veszélyességi területet utak, ösvények
szelik át, vagy az bármilyen módon megközelíthető, a lövészet időtartamára biztonsági
őröket kell felállítani. Amennyiben a lőtér folyó vagy tó partján épült , a veszélyességi
terület határát a vízen bójákkal kell megjelölni. A veszélyességi terület határait és
azok megkövetelt jelzéseit a hatósági engedély tartalmazza.
5.2. Lőállás ( tüzelőállás) az , ahonnan a lövő lövéseit leadja.
5.3. Jelzőállás céljára minden lőtávolsághoz teljes biztonságot nyújtó fedezéket kell
létesíteni. A lőtereken a lőállástól a jelzőállásig a jelzők, közreműködők részére teljes
biztonságot nyújtó utat kell létesíteni, hogy a lövészet tartama alatt is veszélymentesen
lehessen közlekedni. Amennyiben az előzőek maradéktalanul nem valósíthatók meg, és
a jelzőállást, a céltáblák vonalát a lövészet tartama alatt teljes biztonságot nyújtó
útvonalon biztonságosan nem, csak a veszélyességi területen át lehet megközelíteni, azt
KIZÁRÓLAG ELRENDELT TŰZSZÜNETBEN SZABAD!
5.4. Bírói (lövészetvezetői) terület a versenyek időtartamára a lőállások mögött megfelelő
helyet kell biztosítani a versenybírók (lövészetvezetők)és a versenyen (lövészeten)
közreműködők részére. Ezt a területet korláttal vagy kötélkordonnal kell a nézőtértől
elválasztani.
5.5. Nézőtér a bírói (lövészetvezetői) terület mögött a nézők rendelkezésére kijelölt hely.
5.6. Golyófogó természetes, vagy épített magaslat, amely felé a lövéseket leadják és amely
megakadályozza a lövedék továbbhaladását. Épített lőtereken lehetnek közbeeső
golyófogók is – megakadályozni az esetleges kilövéseket – amelyekre LÖVÉSEKET
LEADNI TILOS!
- Földből készült golyófogók esetében a téli időszakban tartott lövészetek során
ellenőrizni kell a golyófogó „ fagyott ” állagát, ( tisztító vesszőt beleszúrva) mert a
fagyos talajon a lövedék gurulatot kaphat mely balesetet idézhet elő.

6. A lőtéri berendezések
A lőtéri berendezések a lőtér biztonságos működését, a lövészetet, az eredményes sportolást
szolgáló különböző eszközök.
A működési engedélyben (hatósági engedély) kötelezően előírt biztonsági jelzőeszközök,
mint:
- jelzőzászlók: - kb. 1,20 m-es rúdon 70x45 cm méretű vörös színű zászló;
- bóják, -figyelmeztető, -veszélyt jelző táblák, -ha szükséges biztonsági őrség
(illetéktelenek behatolásának megakadályozására);
- mentődoboz az esetleges sérülések ellátására.
A működési engedélyben nem kötelezően előírt eszközök:
- eredményközlő, tájékoztató és céltáblák, jelzőtárcsa, fegyverállvány, távközlési
eszközök, gépállások, gépek, kordon, asztalok, székek, fekpadok, fekpadtakarók,
távcsövek, céltáblatartók, stb.
Lőteret a lővészeteket kiszolgáló épületek: a lőfegyver, lőszer tárolóhelyek, az irodák, a
lőfegyverjavító műhelyek, az öltözők, a pihenőszobák, egyéb helyiségek.
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7. A lőtéren betartandó alapvető szabályok
1. A lőtéren kizárólag a hatósági engedélyben meghatározott fajtájú és kaliberű
fegyverek és lőszerek, illetve muzeális fegyverek használhatók.
2. A lövészetet csak felelős lövészetvezető jelenlétében lehet végrehajtani.
3. A lőtéren kizárólag a hatósági engedélyben meghatározott számú lőállás használható.
4. Tereplőtereken a lövészet ideje alatt a golyófogókon ( koronglövő lőtereken a
veszélyességi terület határán ) piros zászlót (bóját ) kell elhelyezni, ezenkívül a
veszélyeztetett területeken biztonsági őröket kell felállítani.
5. A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek betartani.
6. A lőtérre lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval, ( billenő csövű lőfegyvert megtörve)
ürített állapotba lehet, szabad bevinni.
7. Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (puskaállványon, asztalon ) szabad tartani.
Lőfegyvert, lőszert másnak átadni vagy lőállásban őrizetlenül hagyni tilos!
8. A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető ( versenybírók ) tartózkodhatnak.
9. Lőtéren kizárólag a kihelyezett célra vagy céltáblára, illetve fegyverpróba esetén a
mögötte lévő golyófogóba szabad lőni.
10. Meghibásodott, eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos! Töltési, ürítési vagy egyéb
akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek. Meghibásodott lőfegyvert csak a
lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a
lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
11. A lőállások elé menni csak a lövészetvezető előzetes engedélyével szabad!
12. A jelzőállásban kizárólag a lövészetvezető által kijelölt személyek tartózkodhatnak.
13. A lőtéren kizárólag a kijelölt úton szabad közlekedni.
14. A jelzőállásból csak a lövészetvezető utasítására, jelzésére szabad kijönni, a lőfegyvert
vagy a lőszert a jelzőállásba, célhoz, a céltáblák vonalába kivinni tilos!
15. A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen és időben szabad végezni. Helyszíni
javítást (alkatrészek cseréje, stb.) csak az arra jogosult végezhet.
16. A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be,
köteles kizárni a lövészetből. A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes
italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotrop anyag
van.
17. Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A lőfegyverrel
okozott balesetet az orvos, mentők értesítésével egy időben, a baleset helye szerint
illetékes rendőrkapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni.
18. Az elhasznált lőszer mennyiségéről kimutatást kell vezetni.
A lőterekre minden estben külön lőtér szabályzatot kell kialakítani a fenti szempontok
alapján, melyet a területileg illetékes rendőrhatóság hagy jóvá.

8. A lövészetvezető feladatai
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Általában:
-

Követelje meg a lövészeteken résztvevőktől a tudatos és önként vállalt fegyelmet.
Törekedjen a lövészetek igényes megszervezésére, lebonyolítására.
Biztosítsa a lőtér és a lövészetek folyamatos figyelését, a biztonsági szabályok
betartását.
Lőfegyverrel lövészetet csak lőfegyver tartására jogosult személy részére
engedélyezhet.
A lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyam, lőgyakorlatot magába foglaló
szakképzés keretében tartott lövészet csak az üzemeltetési engedéllyel rendelkező által
tartott lőfegyverrel engedélyezhető.
A lőfegyver forgalmazására engedéllyel rendelkező személy lövészeten a készletébe
lévő lőfegyverrel próbalövést leadhat, illetve lőfegyvert belőhet.

Lövészetek előtt:
-

Győződjön meg a lőtér kötelezően előírt berendezéseinek meglétéről ( biztonsági
zászlók, bóják, biztonsági őrök) az egyéb eszközök kifogástalan állapotáról
(céltáblatartók, stb).
Ismertesse a lövőkkel az alapvető szabályokat és a végrehajtandó lövészeti
feladatokat.

Lövészetek alatt:
-

Engedélyezze a lőállások elfoglalását és a lövészet megkezdéséhez:

„Az első (majd amelyik következik) sorozat lövői a lőállásokat foglalják el!
„Lövők figyelem! Az (feladat, lőgyakorlat) következik! A lövészetet meglehet kezdeni.
TÖLTS! TŰZ!”
-

Bármilyen zavar esetén állítsa le a lövészetet:

„ Lövők figyelem ! Tüzet szüntess! Üríts! Fegyvert vizsgára! Fegyvert letenni, lövők két
lépést hátra! ”
Ezt követően intézkedjen a zavar elhárítására. Szükség esetén kérjen orvosi, hatósági
intézkedést. Amennyiben a zavar könnyen elhárítható, nem igényel hatósági közreműködést,
úgy a zavar elhárítását követően engedélyezze a lövészet folytatását.
-

Folyamatosan ügyel a biztonsági szabályok betartására.
Baleset, fegyelmezetlenség esetén leállítja a lövészetet és megteszi a szükséges
intézkedéseket.
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A lövészet befejeztével:
-

Zárja a lövészetet (mint zavar esetén)
Gondoskodjon a lőtér rendbetételéről.
Biztosítsa a fegyverkarbantartás lehetőségét.
A lőtéren lévő fegyvereket,(töltetlenség ellenőrzése után) lőszereket, hüvelyeket a
tárolóhelyre beszállítja.
Töltse ki a lőtérnaplót (lövészetek időpontja, időtartama, használt fegyverek fajtája,
típusa, jellege valamint tűzfegyver esetében kategóriájának betűjelét is).

A lőtereken a jogszabályban és a lőtérszabályzatban meghatározott kötelezettségek betartását
a Rendőrség ellenőrizheti.
Az életet, testi épséget, egészséget, illetve vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető
lövészet megkezdését, folytatását a Rendőrség megtiltja.
--------------------------------------------------------------------------------

