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2014 év januártól új vadászvizsga rendelet lépett életbe, amelynek egyik lényeges eleme a 

vizsgát megelőző kötelező tanfolyam. Ennek keretében a fegyverkezelés készségszintű 

elsajátítása kiemelt szerepet kapott.  

 

A lőfegyver nagyon veszélyes eszköz a hozzá nem értő, felelőtlen ember kezében. Ez a 

veszélyhelyzet könnyen elhárítható megfelelő szakember felügyelete alatt végzett, 

módszertannal kísért gyakorlással. A lőfegyverrel rendelkezőknek nagyon jól kell tudniuk 

kezelni saját lőfegyvereiket!  

Úgy gondolom, talán nem haszontalan, ha a már engedéllyel rendelkező vadászaink röviden 

megismerik a vadászvizsgára felkészítő fegyverismereteket magába foglaló képzés és erre 

épülő vizsga szempontrendszereit. 

Fegyverismereti képzés tematikája:  

- Lőfegyver tartásával összefüggő jogszabályi ismeretek elsajátítása (megszerzés, tartás,    

tárolás, szállítás, használat). 

- Ballisztikai folyamatok ismerete. 

- Ismerjék a vadászfegyverek és lőszerek felépítését.  

- Készségszinten, biztonságosan tudják a golyós és sörétes vadászfegyvert használni,   

 kezelni.  

-  Megfelelő szintű lőkészségre tegyenek szert. 

 

Az alapképzés elméleti követelményei: 

- Biztonsági és tiltó rendszabályok. 

- Fegyvertechnikai alapismeretek (vadászlőfegyverek általános leírása, részleges szét- 

és összeszerelése, gyakorlati működése, karbantartás, tárazás). 

- Lőelmélet (bel-, kül-, cél ballisztika, lövedék hatása a vad testében /találati zónák). 

- Fegyver hordmódok. 

- Fegyverfogási technikák, célzás (célratartás, légzés, billentyű elhúzás és utántartás 

fázisa, - tüzelési testhelyzetek felvétele). 

- A vadászlőfegyverek megszerzését, tartását, tárolását, használatát szabályzó 

jogszabályok ismerete. 

 

Az elméleti oktatás zárásaként szintfelmérés történik, feladatlap kitöltésével. Alapvető 

követelmény a biztonsági és tiltó rendszabályok maximális ismerete.  

 

Gyakorlati kiképzés: 

- szárazgyakorlás (sörétes és golyós lőfegyver szét- összeszerelése, testhelyzet felvétele, 

fegyverfogás, célra tartás, célzás, billentyűelhúzás.  Követelmény a részelemek 

ismerete, és készségszintű részleges szét és összeszerelés, valamint a célzás. 

- élés lőgyakorlat, a vizsgafeladatként meghatározott éles lövészet végrehajtása 

Fegyvervizsga 

Elméleti vizsgarész 
Az elméleti vizsgarész írásbeli és szóbeli vizsgából áll, amely kérdéssort a 49/2004. BM. r. 1. 

számú melléklete tartalmazza.  

 

Gyakorlati vizsga követelményei golyós lőfegyver esetén:  
A feladatot a hatályos jogszabály szerit nagyvad elejtésére alkalmas, tolózáras, távcsöves, 

gyorsítóval ellátott, tárazható golyós lőfegyverrel kell végrehajtani. A vizsgázó a lövés során 

a fegyvert ülő helyzetben támaszthatja. 



 

Gyakorlati vizsga követelményei sörétes lőfegver esetén: 
A vizsgázó 15 korongra lő 3 különböző lőállásból, változó dobótornyokból, és gurított 

nyúlkorongra történő lövéssel, ahol legalább 6 találatot kell elérnie. A vizsgázó minden 

korongra egy lövést adhat le. A fegyverbe csak a dublék esetén tehető 2 db lőszer. 

 

A vadászlőfegyver használatával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretanyag 

elsajátításához a Kamaránk honlapján elérhető online - vadászvizsgára felkészítő teszt - 

tudásszint felmérő alkalmazásával a vadászjelöltek, és a már engedéllyel rendelkező vadászok 

is tesztelhetik felkészültségüket. 

Fentiek ismeretében remélem sikerült kedvet csinálni akár a lőfegyverekkel kapcsolatos 

elméleti tudnivalók áttekintéséhez, vagy akár saját fegyverünkkel lőtéren, egy lőgyakorlat 

végrehajtására, amellyel lőfegyverünk kezelését gyakorolhatjuk, lőkészségünket fejleszthetjük, 

illetve fegyverünk pontosságát is ellenőrizhetjük az őszi vadász szezon megkezdése előtt.  

 

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy lőfegyverünket csakis lőtéren lőhetjük be, 

vadászterületen megfelelő feltételek megléte mellett kizárólagosan vadászati tevékenység 

folytatható. A szabályszegés szabálysértési eljárást von maga után, ami a vadászati célú 

lőfegyvertartási engedély visszavonását eredményezheti.   

 

Bogacskó József 

 


