
Vigyázat lövés! --- 2016. május 

 

A jogszabályok önmagukban nem jelentenek biztosítékot a balesetek csökkentésére, csak 

megteremtik az adott tevékenység biztonságos gyakorlásának kereteit.  A balesetek jobbára a 

szabályok be nem tartásából, emberi mulasztásból adódnak.  

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló 1996. évi LV. törvény 72. § (1) bekezdése 

meghatározza: „Vadászlőfegyverrel, vadászíjjal lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a 

vadat minden kétséget kizárólag felismerte és a lövéssel mások életét, testi épségét, illetve a 

vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a lövedék várható útját és a 

becsapódás helyét.”  

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V.4.) 

FVM rendelettel 67. § (4) bekezdés kimondja: „A jogosult évente legalább egy alkalommal 

köteles balesetvédelmi oktatást tartani a vadászatra vonatkozó szabályokról; erről 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A vadászatvezető, illetve egyéni vadászat esetén a kísérő köteles 

a vadászat megkezdése előtt balesetvédelmi eligazítást tartani, amit a résztvevők aláírásukkal 

igazolnak”. 

 

Legfontosabb szabályok: 

1. Ellenőrizd fegyveredet! Töltetlen fegyver nincs! Aki vadászlőfegyvert vesz a kezébe 

köteles nyomban meggyőződni arról, hogy a fegyver nincs-e töltött állapotban! 

2. Csak kijelölt helyedet elfoglalva, illetve a vadászat megkezdésekor tölts és töltés előtt 

ellenőrizd, hogy nincs-e idegen anyag a csőben! 

3. Vadászaton, lövés előtt mérlegelni kell a többi vadász és a hajtók helyzetét, valamint a 

lövedék röppályájának valószínű irányát és végét. 

4. Csak akkor lőj az engedélyezett lőirányba, ha minden kétséget kizáróan felismerted a 

vadászható vadat, mások testi épségét és vagyonbiztonságát nem veszélyezteted! 

5. A vadászlőfegyvert csak közvetlenül lövés előtt szabad tűzkész állapotba hozni. A golyós 

vadászlőfegyver elsütő billentyűje csak a lövés előtt állítható gyorsítottra. Ha a lövés 

elmarad, a vadászlőfegyvert azonnal el kell zárni, a gyorsítót pedig eredeti állapotba kell 

helyezni. 

6. Apróvad vadászaton különösen vigyázz a lövés leadásakor a minimum 45 fokos szögre, 

ne „léniázz”, ne „zsákolj”, a hajtás befejezése előtt ne lőj befelé, vedd figyelembe a sörét 

veszélyességi távolságát, amely .... mm x100 m. 

7. Tilos a vadászlőfegyver hatótávolságán belül lakott hely, közforgalmú út irányába 

dombélről völgy felé vagy völgyből gerincélre lőni.  

8. A vadászlőfegyvert terepakadályokon történő áthaladások megkezdése előtt, magasles 

létra használata előtt, a fegyver meghibásodásakor, a vadászat során tartott szünetekben, 

valamint a vadászat befejezésekor előbb ki kell üríteni, és annak kiürített állapotát a többi 

vadász számára is láthatóvá tenni. 



9. Sörétes billenőcsövű vadászlőfegyver töltetlen állapotban megtörve, golyós 

vadászlőfegyver üresen és fesztelenített, „lazított” zárt dugattyús állapotban hordható.  

10. A vadászlőfegyver még töltetlen állapotban sem fordítható ember irányába.  

11. Töltött vadászlőfegyver biztosítva felfelé – vállon, hordszíjját fogva, vagy kézben tartva – 

hordható. A töltött biztosított, vadászlőfegyvert csőtorkolattal felfelé két kézben kell 

tartani. 

12. Tilos az éberséget, a figyelmet, az akaraterőt hátrányosan befolyásoló szerek, 

gyógyszerek, továbbá szeszesital hatása alatt vadászlőfegyvert viselni, használni. 

13. A vizsgát tett, kellő önfegyelemmel bíró vadásztól elvárható — és el is kell várni — hogy 

a vad faját, ivarát, sőt korcsoportját, trófeás vad esetén a trófea paramétereit is felismerje.  

14. Ne feledd, erdőn-mezőn nem csak vadász tartózkodhat, s a kilőtt lövedék több kilométerre 

is veszélyt jelenthet!  

15. Magatartásod legyen fegyelmezett, öltözéked és felszerelésed vadászhoz illő, viselkedésed 

etikus, tartsd be a vadászat rendjére vonatkozó szabályokat! 
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