
 

TAKTIKAI LÖVÉSZ SPORTEGYESÜLET 

8412 Veszprém, Faiskola út 35. 

 

SZABÁLYZAT 

A Lőtérre és a Lövészet megtartásához 

 

A Lőtér a Bakony Dinamikus Lövész Egyesület (továbbiakban: BDLE) által 

üzemeltetett állandó jellegű tereplőtér, mely használatáról külön megállapodási 

szerződést kötött az egyesületünk. 

 

Az egyesületünk elnöke fontosnak tartja, hogy a lövészetek alkalmával a lőteret, 

mint veszélyes üzemet az alábbi rendszabályok betartása mellett vegyék igénybe, 

illetve használatba az Sportegyesületünk tagjai: 

 

 

1. Lövészetet csak a rendőrhatóság által kiadott lövészetvezetői engedéllyel 

rendelkező lövészetvezető jelenlétében és vezetésében szabad végrehajtani, 

melynek során a lőtérnapló kitöltése kötelező! 

 

2. Az Egyesületünknek az elnök által meghatározott egy fős állandó jellegű és 

vizsgázott lövészetvezetője van, és kettő fő állandó jellegű lőgyakorlat 

vezetője lehet. 

 

3. A lövészetvezető által adott utasításokat a lőgyakorlatvezető köteles 

végrehajtani.  

 

4. Az egyesületnek azonban több lövészetvezetői vizsgával rendelkező tagja 

is lehet, azonban ők önállóan nem vezethetnek lövészetet, csak a 2. pontban 

említett lövészetvezető jelenléte alapján.  

 

 



 

 

5. Lőgyakorlatvezető önállóan nem vezethet lövészetet, annak feltétele, 

hogy a lövészetvezetője is a lőtéren kell hogy tartózkodjon.  

 

6. Az egyesületi tagok lövészeti szándékukat - lehetőség szerint hétvégére, 

vagy délutáni napszakban - a dátum és pontos idő megjelölésével (órától - óráig) 

minden esetben az elnöknek jelzik minimum 3 nappal korábban az általa 

kiválasztott időponthoz képest. (E-mail, viber csoport, telefon.) 

 

7. Amennyiben 3 napon belüli időpontot kér az egyesület tagja a lövészet 

végrehajtására, az elnöknek joga van azt elutasítani, melyről a kérő tagot 

értesít. Az elnök általi időpont elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.    

 

8.  Az egyesület rendes tagjára, pártóló tagjára és ideiglenes tagjára egyaránt 

vonatkozik a megalkotott szabályok. 

  

9.  Az egyesület fenti tagjai a lövészet megkezdése előtt amennyiben a 

lövészetvezetője úgy dönt köteles magát alkoholszondás ellenőrzésnek 

alávetni. Ha az ellenőrzést a tag megtagadja, akkor a lövészet részére nem 

hajtható végre. Szeszes ital, kábítószer, vagy kábító hatású anyag hatása alatt a 

lőtéren tartózkodni TILOS! 

 

10. A lövészet megkezdése előtt formanyomtatványok, valamint az 

adminisztrációs feladatok kerülnek végrehajtásra, melynek során bármilyen 

azonosításra alkalmas arcképes igazolvány kérhet el a lövészetvezetője.   

 

11. A lövészetre kijelölt szektorban csak a lövő a lövészetvezető és a lőgyakorlat 

vezető tartózkodhat. 

 

12. A lőtéren tartózkodó személyek csak a lövészet vezető által kijelölt területen 

tartózkodhatnak. (hozzátartozó, fényképész, kísérő, stb.) 

 

13. A lőtéren tartózkodó minden személy köteles betartani a lövészetvezető 

utasításait és a lőtér szabályzatban szereplő előírásokat.  

 

14.  A lőtéren csak töltetlen fegyvert lehet bevinni. 

 

15.  TILOS hónalj tokból lövészetet végrehajtani. 

 



 

 

16. A fegyvert csak a lövészetvezetőnek, vagy lőgyakorlatvezető utasítására 

szabad megtölteni.   

 

17. A fegyvert TILOS bárhol a lőtér területén őrizetlenül hagyni. 

 

18. Oktatási céllal engedéllyel nem rendelkező személy, egyesületi tag, vagy 

ideiglenes tagsággal rendelkező tag is folytathat lövészetet, kizárólag a saját 

egyesületünk átengedett fegyverével a lövészetvezető felügyelete mellett. (14 év 

és 18 év közötti életkorban szülő írásbeli engedélye és jelenléte szükséges, kivéve 

ha másképp nem rendelkezik az egyesület elnöke.) 

 

19. A lőtéren csak a céltáblára, célra és a golyófogóra szabad lőni. 

 

20. A lőállásba bemenni és a lőállás elé kimenni csak a lövészetvezető 

engedélyével szabad. 

 

21. A fegyvert a táskából elővenni és más tag számára megmutatni csak az erre 

a célra kijelölt “ Biztonsági zóna”-ban lehet.  

 

22.  Fülvédő tok és a lövész szemüveg használata a lövészetvezetőnek a 

lőgyakorlatvezetőnek, a lövőknek és a sportesemény nézőinek is kötelező.  

 

23. A lövészetvezetője azokat a személyeket, akik a lőtér szabályzatot, 

versenyszabályzat előírásait, biztonsági rendszabályokat, illetve a lövészet 

vezető utasításait nem tartják be, azt a lövészetvezető köteles a lövészetből a 

versenyből kizárni és a lőtér területéről eltávolítani.  

 

24. A lőtéren a dohányzás és a nyílt láng használata TILOS! 

 

25. A fegyverrel okozott balesetet az elsősegélynyújtás után azonnal a 

lövészetvezetője köteles bejelenteni a Rendőrhatóságnak.  

 

26. A lövészeti feladatok végrehajtása során egyszerre a lő szektorban 4 lövő 

tartózkodhat. 

 

 

 

 



 

 

27. A lövészeti feladatok végrehajtása során a 10 főt meg nem haladó lövészet 

alkalmával elég a lövészetvezető jelenléte, azonban ha a jelentkező tagok száma 

meghaladja a 10 főt a lövészetre plusz egy fő lőgyakorlat vezető személyt kell 

delegálni.  

 

28. A fent felsorolt szabályok mindenkire nézve kötelező és irányadó, melyet 

a lőtéren az adminisztráció kitöltésével aláír.   

  

29. Az egyesület tagja a lövészeti feladatok megkezdése előtt köteles a BDLE 

által írt mindenre kiterjedő lőtérszabályzatot használati szinten ismerni!  

(A szabályzat megtalálható a www.reload-se.hu oldalon.) 

 

30.  Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében az 1. számú melléklet 

alapján a tagok a lövészetek alkalmával pártolói tagdíjat fizetnek az egyesület 

házi pénztárába. 

 

Veszprém, 2020. augusztus 03. 

 

  

        Bérczi Oszkár s.k 

             Sportegyesület elnöke 

http://www.reload-se.hu/

