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LŐTÉRSZABÁLYZAT 
 

Puskás Lövész Egyesület 
 

Épített zárt kategóriájú - Pincelőtér. 
 

Radel&Hahn Ipari-, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. telephelye 4028 Debrecen, 
Kassai u. 92. szám (11004/2. hrsz.) 

 

Az Fv-3-2020. számú fegyverszakértői vélemény alapján a 18-25 méteres 

lőtávolságú pincelőtéren, az alábbi kategóriájú és kaliberű lőfegyverekkel, az alábbi 

típusú és célú  lövészeteket lehet folytatni:  

1. A1, B1-4.,6, C1-4, D kategóriájú lőfegyverekkel. 
 

2. A pincelőtéren álló és ülő pozícióból lehet lövést leadni. 
 

3. Polgári célra engedélyezett maroklőfegyverekkel 5,6 mm 22 LR kalibertől – 45 
kaliberig, 22 LR kaliberű céllövő puska, 223 Remington kaliberű, 7,62x39 mm 
kaliberű és 7,62x54 R mm kaliberű - golyós puskával, 12/70 kaliberű sörétes 
puskával és elöltöltő fegyverekkel történő lövészet végrehajtása (sport, gyakorló, 
lőkiképzési célú lövészetek végzése). 
 

4. Haditechnikai rendeltetésű - a rendvédelmi szerveknél rendszeresített maroklő-
fegyverekkel 5,6 mm 22 LR kalibertől - 9x19 mm Parabellum kaliberig. Különféle 
típusú géppisztolyokkal (pl.: 9x19 mm Parabellum kaliberű, HK MP5 A3. típusú). 
A fentiekben felsorolt kaliberű és rendszerű lőfegyverekkel a pincelőtér 
valamennyi lőállásából folytatható gyakorló, lőkiképzési célú lövészet. 
 

5. Haditechnikai rendeltetésű - a rendvédelmi szerveknél rendszeresített különféle 
típusú gépkarabélyokkal 5,56x45 mm 223 Remington kalibertől (pl.: HK 416 
típusú) - 7,62x39 mm kaliberig (pl: AMD 65 típusú)  
 

6. Haditechnikai rendeltetésű 12/70 kaliberű sörétes puskával. 
 

7. Haditechnikai rendeltetésű, besorolású fenti kaliberű lőfegyverekkel és „A” 
kategóriába tartozó sorozatlövő fegyverekkel /különböző rendvédelmi hatóságok, 
FBÖ szolgálati fegyvereivel/ történő lőkiképzési célú lövészetet lehet folytatni. 
 

8. Haditechnikai rendeltetésű 5,56x45 mm NATO (223 Remington) kalibertől, 
7,62x39 mm kaliberig, valamint 12/70 kaliberű sörétes puskával, továbbá a 
rendvédelmi szerveknél rendszeresített különféle típusú gépkarabélyokkal /Pl: 
7,62x39 mm kaliberű, AMD 65 típusú gépkarabély, 5,56x45 mm NATO /223 
Remington/ kaliberű, HK 416 típusú gépkarabély/ (lőkiképzési célú lövészet). 
Főszabályként az 1-4. számú lőállásokból folytatható, valamint azokból a 
lőállásokból, amelyek 20 mm vastag Hardox 450 - lövedék energia hatástalanító 
gyártmánnyal vannak felszerelve.   
 

9. Szituációs lövészet a lőtéren végezhető - a lőállásokon kívül, a lőállások és a 
golyófogók között. Kizárólag közvetlen lövészet vezetői, bírói felügyelettel. 
Továbbá a célok mögött a lőfegyver kaliberétől függő, lövedék csőtorkolati 
energia elnyelő és a visszaható repeszhatást semlegesítő mobil technológiát kell 
alkalmazni. 
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10. Szituációs lövészet végrehajtása esetén /a fenti előírásoknak megfelelően/ a 
minimális lőtávolság a lövedék energia hatástalanító gyártmányon lévő 
gumilaptól 5 méter lehet. 

 

11. A lövészeteket az MSSZ., a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (IPSC.), 
az IDPA szabályzataiban meghatározott lövészeti szakágak szabályainak és a 
rendvédelmi szerv lő kiképzési szabályainak megfelelően kell végrehajtani. 
 

12. Közvetlenül a lőtér /lőállás-célterület/ bejárati ajtaját belülről, kizárólag a lövészet 
vezető működtetheti. 
 

13. A lőtéren kizárólag réz-könnyűfémötvözetből készült lövedékköpennyel és 
ólommaggal szerelt, expanzív típusú lövedék alkalmazható. 

 

14. Lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében szabad végrehajtani. 
 

15. A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek be-
tartani. A lőtér veszélyességi területére kizárólag a lövészetvezető, vagy a 
versenybíró utasítására szabad belépni. 

 

16. Lőtérre lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval (billenőcsövű lőfegyvert megtörve) 
ürített állapotban szabad bevinni. 

  
17. Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (puskaállványon, asztalon) szabad tartani. 

Lőfegyvert, lőszert illetéktelen személynek átadni vagy a lőállásban őrizetlenül 
hagyni TILOS! 

 

18.  A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybíró) tartózkodhat. 
 

19. Lőtéren kizárólag a kihelyezett célra, a céltáblára vagy a mögötte lévő golyófogó 
irányába szabad lövést leadni. 

 

20. Meghibásodott vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos! 
 

21. 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. 

 

22. A lőállások elé menni, vagy onnan lövést leadni csak szituációs lövészeteknél, a 
lövészetvezető (versenybíró) engedélyével szabad! A szituációs lövészet 
szabályainak maradéktalan betartásáért a lövészetvezető (versenybíró) felel. 

 

23. A lőállást csak a lövészetvezető utasítására, jelzésére szabad elhagyni. 
Lőfegyvert, vagy lőszert a célhoz kivinni tilos. 

 

24. A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni 
javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult végezhet. 

 

25. A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, 
köteles kizárni a lövészetből. 
 

26. A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt 
állapotú, illetve szervezetében kábítószer, vagy pszichotróp anyag van. 
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27. Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani. 
Lőfegyverrel okozott balesetet az illetékes rendőrkapitányságnak hatóságnak 
haladéktalanul be kell jelenteni. 

 

28. A lövészeten résztvevőkről és az elhasznált lőszer mennyiségéről kimutatást,  
lőtérnaplót kell vezetni. 

  
Az Fv-3-2020. számú iü. fegyverszakértői vélemény azt állapította meg, hogy a 

vizsgált zárt pincelőtéren kilőtt lövedékek a lövők és környezetük testi épségét nem 

veszélyeztetik. Ez a megállapítás akkor érvényesül, ha a jelen lőtérszabályzatban 

meghatározottakat a lövészetek folyamán maximálisan betartják. Ebben az estben a 

lőtér veszélyességi területe a lőállásoktól, a lövőtől - a cél mögötti golyófogóig terjed. 

     
A lőtér üzembentartó:  
 
Puskás Géza (Puskás Lövész egyesület 4033 Debrecen, Éva u. 57.) 
 
 

 

 

Jóváhagyom: 

 

 

 

Debrecen, 2020.     

              


