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BEVEZETÉS

A Magyar Elöltöltő fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetségének (korábban Magyar Elöltöltő 
Fegyveres Lövészek Szövetsége) célkitűzései között már megalakulásakor is szerepelt a vadászat 
ügyének  előremozdítása.  A szövetség  célja,  hogy az  elöltöltő  fegyveres  vadászati  módot,  mint 
kiegészítő, hagyományos vadászati módot integrálja a hazai vadgazdálkodás vadászati módjai közé, 
megnyitva a lehetőséget mind a hazai,  mind a külföldi vadászok előtt,  hogy e vadászati  módot 
jogszerűen  gyakorolják.  A régi-új  vadászati  mód  bevezetése  mind  kulturális  mind  gazdasági 
szempontból előnyös hazánk számára.

A Szövetség e cél megvalósítása érdekében nyújtott be engedélykérelmet kutatási célú vadászatok 
tartására a 2013-14-es idényben. A kutatási program kutatási tervben meghatározott céljai: 

Az  elöltöltő  fegyveres  kutatási  célú  vadászatok  célja  nem  az,  hogy  a  lövedék  ölőképességét 
vizsgáljuk.  Nem  kísérletezni  kívánunk  a  vadon,  hiszen  a  célballisztikai  vizsgálatokat  már 
elvégeztük, melyek egyértelműen alátámasztották az elöltöltő fegyver és az abból kilőtt lövedék 
használatának etikusságát, és törvényi kritériumoknak való megfelelését.

A kutatási  célú elöltöltő  fegyveres  vadászat  célja  elsősorban az,  hogy megismerjük az elöltöltő 
fegyverrel  űzött  vadászat hazai lehetőségeit  és esetleges korlátait.  Célunk, hogy az új  vadászati 
törvény életbe lépésekor már kész szabályrendszert tudjunk ajánlani a leendő magyar és külföldről 
hazánkba  érkező  elöltöltő  fegyveres  vadászoknak.  Ehhez  szükség  van  gyakorlati  tapasztalatok 
gyűjtésére és azok elemzésére, feldolgozására.

A kutatási  célú vadászatok további feladata,  hogy meghatározzuk a későbbi kiegészítő  elöltöltő 
fegyveres vadászvizsga gyakorlati elvárásait.

További célok:

• Annak  meghatározása,  hogy  szükséges-e  a  vadászatra  jogosultaktól,  hivatásos 
vadászoktól elvárni speciális ismereteket elöltöltő fegyveres vadászat levezetése során, 
s ha igen, melyek azok.

• Annak vizsgálata,  hogy mennyire  illeszthető az elöltöltő  fegyveres  vadászat  a  hazai 
vadgazdálkodás rendszerébe.

• A zártkerti és nyílt területi elöltöltő fegyveres nagyvad vadászatok speciális igényeinek 
vizsgálata.

• A  kísérleti  vadászatokon  összegyűjtött  gyakorlati  tapasztalatok  alapján  ajánlás, 
szabályrendszer  megfogalmazása  a  Jogalkotó  számára  a  majdani  elöltöltő  fegyveres 
kiegészítő vadászati vizsga megalkotásához.

• A gyakorlati tapasztalatok alapján az elöltöltő fegyveres vadászatok biztonságtechnikai 
részletszabályainak megfogalmazása.

• A  vadászat  menetének  dokumentálása  és  publikálása  által  az  e  vadászati  mód 
gyakorlása közben átélt élmény egyediségének mind szélesebb körben való ismertetése.

• Az elöltöltő  fegyveres  apróvad vadászat  sajátos  szervezési  igényeinek,  lebonyolítási 
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lehetőségeinek vizsgálata.

ELÖLTÖLTŐ FEGYVERES VADÁSZOK

A kutatási vadászati programban csak olyan vadászok vettek részt, akik készségszinten képesek az 
elöltöltő fegyvert  kezelni,  valamint komoly tapasztalattal  rendelkeznek nyílt  irányzékkal történő 
vadászat  és  cserkelés  terén.  Ennek  megfelelően  a  programban  résztvevő  vadászok  mindegyike 
olyan érvényes  vadászjeggyel  és vadász fegyvertartási  engedéllyel  rendelkező személy volt,  aki 
aktív elöltöltő-fegyveres fegyveres sportlövész is. 

A VADÁSZATOK KÖRÜLMÉNYEI

A kijelölt vadászterület

A program céljaira biztosított kb. 350 hektáros terület alapvetően muflonos kert szerepét tölti be. A 
kerítéssel  körbekerített  terület  változatos,  megtalálhatóak  a  jellegzetesen  alacsony  és  magas 
Börzsönyre is jellemző részek. A vízellátást a terület egészén végigfutó patak biztosítja. A területen 
gazdagon  található  a  vadnak  jó  rejtést  adó  sűrű.  A terület  két  központi  szóróval  rendelkezik, 
melyeket az Ipoly Erdő Zrt. munkatárai folyamatosan működtetnek. A terület nagyszerűen megfelel 
mind les-, mind cserkelővadászatok számára.

A területen élő vadfajok

A területen legnagyobb mennyiségben muflon található.  Vadászataink során két  nagyobb nyájat 
tudtunk megkülönböztetni. Muflonnal szinte minden vadászatunk során többször is találkoztunk, 
legtöbb  esetben  15-80  méter  közötti  –  elöltöltő  fegyverek  számára  ideális  –  távolságokban.  A 
muflon  tarvad  elejtésétől  az  Ipoly  Erdő  Zrt.  vadászati  vezetése  kérésére  tartózkodtunk,  így 
vadászataink során vaddisznóra, gímszarvasra, őzre vadásztunk.

A  terület  vaddisznó  állománya  nem  túl  bőséges.  Vadászatainkat  tovább  nehezítette,  hogy  a 
szokatlanul enyhe időjárás miatt a sertevad nem szívesen hagyta el a sűrűket, bőven talált táplálékot 
rejtőzködési  helyén  is.  A  vaddisznó  vadászatot  tovább  nehezítette,  hogy  december-január 
hónapokban három terelés is lezajlott a területen.

A terület gímszarvas állománya két kisebb (8-10 szarvast kitevő) rudliból áll. Vadászatuk nappali 
körülmények  között  is  lehetséges  volt.  Őzet  nem  sokat  láttunk,  egy-két  vadászat  alkalmával 
keresztezte csak utunkat magányos őz.

A KUTATÁS SORÁN HASZNÁLT FEGYVEREK 

A kutatási vadászatokon olyan – kifogástalan műszaki állapotú - kovás és csappantyús elöltöltő 
fegyvereket használtunk, melyek töltetének torkolati energiája minimum 200 Joule-lal haladta meg 
a jogszabályokban rögzített 2500 J értéket. Minden fegyver esetében megköveteltük, hogy a fegyver 
szórása  80 méteres  távolságon ne  legyen nagyobb,  mint  6  cm.  A vadászatokon kizárólag  nyílt  
irányzékos fegyvereket használtunk.

ALKALMAZOTT VADÁSZATI MÓDOK ÉS AZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVER

Lesvadászat
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Az elöltő fegyverek lesvadászat során történő használata lényegében nem különbözik a modern 
fegyverek  használatától.  Az  egyetlen  különbség  abból  adódik,  hogy  az  elöltöltő  fegyvereket 
függőleges  helyzetben,  töltővesszővel  kell  tölteni,  ami  helyigényes  tevékenység  és  fedett  lesek 
esetén ez nem áll rendelkezésre, de egy nyitott magaslesen állva is kényelmetlen. Ezért a lőpor és a 
lövedék  csőbe  való  töltését  a  lesen  való  elhelyezkedés  előtt  elvégezzük,  azonban  a  töltési 
folyamatot nem fejezzük be, csappantyús fegyver esetén nem helyezzük fel a csappantyút (kovás 
fegyver  esetén  pedig  nem  teszünk  elsütő  lőportöltet  a  serpenyőfedél  alá).  A modern  fegyvert 
használókban ez érthető ellenérzést  válthat ki,  hiszen a fegyver csövében lőpor és lövedék van. 
Azonban a feketelőpor hasonlóan a modern lőporhoz sem rázkódásra, sem ütésre nem érzékeny, így 
egy iniciátor (csappantyú, ill. indító lőport) nélküli elöltöltő fegyver a csövében lévő lőporral és 
lövedékkel  történő  mozgatása  lényegileg  nem különbözik  attól,  a  vadásztáskában  lévő  modern 
lőszer szállításától. Ennek megfelelően az elöltöltő fegyverek lesen való elhelyezkedés előtti ilyetén 
"porra, golyóra" töltése nem csak ezen fegyverek korabeli használatának felel meg, de kielégíti a 
mai  biztonsági  elvárásokat  is.  A lesen való elhelyezkedés,  a lőirány(ok)  ill.  a tiltott  lőirány(ok) 
egyeztetését  követően  a  fegyver  biztosítása  mellett  megtörténik  annak  inicializálása,  lőkész 
helyzetbe hozása,  vagyis  felkerül a lőkúpra a csappantyú (kovás fegyver  esetén megtörténik az 
elsütő lőpor elhelyezése),  ezzel az elöltöltő fegyveres vadász készen áll.  Az elöltöltő fegyverek 
modern fegyverekhez viszonyított nagyobb tömege és csőhossza számottevően nem nehezíti a lesen 
való  elhelyezkedést,  azonban  egy  hosszú  csövű,  orrnehéz  fegyvert  érdemes  a  les  korlátjára 
támasztani,  és  a  csövét  a  várható  lőirányban  tartva  várakozni,  mivel  a  fegyver  függőlegesen 
támasztott  helyzetből  történő  célra  emelése  viszonylag  nehézkes,  széles  mozdulat,  ami  akár  a 
sikeres vadászatot is meghiúsíthatja. A fegyver ilyen pozícióban való tartásának azonban hátránya, 
hogy folyamatosan figyelni kell a fegyver biztos, biztonságos fogására ami fárasztóbb várakozási 
helyzetet jelent, és a kereső távcső használatát is nehézkesebbé teszi. Azonban a vad mozgásának 
szabad szemmel való felfedezésének élménye, a vad rejtőzködni tudásának távcső nélküli csodálata 
a vadász elődeink korát idézi meg. Ezt az élményt pl. vaddisznó süldő, gím borjú, vagy őz gida 
vadászata esetén meg is engedhetünk magunknak, azonban minden olyan esetben amikor a vad 
bírálata szükséges, elengedhetetlen a kereső távcső használata. Természetesen ebben is kérhetjük a 
kísérőnk segítségét.

Cserkelő vadászat

Az elöltöltő fegyverek a cserkelő vadászatban való használata során meghatározó tulajdonság a 
fegyverek nagyobb tömege és csőhossza, ami egy több órás cserkelés során természetesen nehezebb 
feladat  elé  állítja  a  vadászt,  de  nem jelent  akkora  kényelmetlenséget,  hogy elöltöltő  fegyverrel 
lemondjunk erről a szép és izgalmas vadászati módról. Az elöltöltő vadászpuskák egy részére a 
korabeli  fegyverművesek nem készítettek a  hordszíj  rögzítésére szolgáló pántokat  és  a  korabeli 
vadászok ezeket  a  fegyvereket  nagyrészt  maguk előtt  mintegy átkarolva  hordták,  ferdén felfelé 
mutató csővel. Emellett természetesen készítettek hordszíjat is, amit egyrészt a csőre, másrészt a 
sátorvas díszes, a fegyvertusra hajló részéhez hurkolva rögzítettek. Ennek okát akkor érthetjük meg, 
ha  ezeket  a  fegyvereket  ugyanúgy az  erdőt  járva,  cserkelésben  használjuk,  mint  ahogy vadász 
elődeink  is  tették.  Az  elöltöltő  fegyverek  felépítésének,  lakatszerkezetének  sajátsága,  hogy  az 
iniciátor  (csappantyú  vagy  elsütő  lőpor)  a  fegyvercsövön  kívül  helyezkedik  el.  A  fegyver 
biztonságos használata, ill. a sütésbiztonság érdekében a csappantyús fegyverek lőkúpja, ill. a rá 
helyezett csappantyú egy fészekben helyezkedik el, mely kellően védett helyzetet biztosít ahhoz, 
hogy pl. egy-egy visszacsapódó gally, vagy véletlen nekiütődés, ill. a fegyver esetleges elejtése ne 
okozhasson  véletlen  elsülést,  azonban  a  csappantyú  leesését  csak  annak  lőkúpon  való  szoros 
illeszkedése  gátolja  (kovás  fegyverek  esetén  az  elsütő  lőpor  az  ún.  serpenyőben van,  melyet  a 
kiszóródástól a serpenyőfedél véd meg.) A vállon, hordszíjon viselt fegyver esetén elkerülhetetlen 
rossz érzés, hogy menet közben leesik a csappantyú, és amikor szükség lenne a fegyverünkre, nem 
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fogjuk tudni  használni  azt.  A fegyvert  ferdén felfelé  mutató  helyzetben magunk előtt  átkarolva 
hordva a lőkúp és a csappantyú egyrészt folyamatosan a szemünk előtt van, másrészt a ferde helyzet 
miatt a csappantyú leesésétől sem kell tartanunk. A látóterünkben lévő csővel pedig tudunk úgy 
mozogni,  hogy  az  ne  akadjon  be  sehová  és  a  fegyver  lövésre  emelése  is  könnyű  ebből  a 
hordhelyzetből.  Jelentős  hátránya  ennek  a  hordhelyzetnek,  hogy lényegesen  fárasztóbb,  mint  a 
fegyver vállon való hordása és a kereső távcsövet sem tudjuk így használni. (Természetesen a vad 
mozgásának szabad szemmel való felfedezésének élményét,  a vad rejtőzködni tudásának távcső 
nélküli  csodálatát  is  cserkelő  vadászat  során  élvezhetjük  ki  igazán  és  ilyenkor  is  kérhetjük  a 
kísérőnk segítségét.)  A fegyver  vállszíjra  vétele  külön élményt  jelent  a  cserkelés  során.  Ezek a 
hosszú fegyverek meglepően hozzásimulnak az testhez,  mintegy részévé válnak az embernek, a 
fegyver csöve nem kerül a vadász kalapja fölé és a fegyver többi része sem lóg ki a testvonalból, a  
fegyver nem lóg, nem kalimpál, együtt mozog, mintegy együtt él a vadásszal és a fegyver lövésre 
emelése  sem  kényelmetlen.  A tapasztalat  pedig  azt  mutatja,  hogy  a  csappantyú  még  hosszas 
cserkelés után is stabilan ül a lőkúpon. 

A SIKERES VADÁSZATOK

A kutatási program során a  sikeres és sikertelen vadászatok aránya 1:3 volt, vagyis minden 3. 
vadászatra esett egy lövés. A sikerességi ráta ennél jóval kedvezőbb lehetett volna, ha a muflon 
tarvad is vadászható, valamint a trófeás vad is elejthető. Selejt gímbikát és muflont szinte minden 
vadászaton elejthettünk volna. A program során őzsutát, gímborjút és vaddisznót ejtettünk el. A 
lövések 30-80 méter közötti távolságból történtek, sebzés nem történt. A lőtt vad több esetben 
tűzben  rogyott,  egyetlen  vad  sem  ment  el  többet  a  rálövés  helyétől,  mint  15-20  lépés.  Mind 
cserkeléssel, mind lesvadászattal ejtettünk el vadat.

Őzsuta elejtése

Fegyver: .54 cal Pedersoli Rocky Mountain Hawken
Lakat: csappantyús
Töltet: 110 grain Swiss 3Fg + 280 grain tömegű .535 RB gömblövedék
Eo: 2650 J
Távolság: 25 m

Lesvadászat során magányos fiatal őzsuta. A vad megjelenésének ideje kb. 15:30, borult, kissé párás 
időben.  A vad  a  les  bal  oldala  felől  érkezett,  a  nyiladék  eléréséig  gyakorlatilag  folyamatosan 
takarásban. A fák között egy alkalommal került ki takarásból, akkor viszont erősen ferdén, csaknem 
szemben lévő helyzetben állt meg, egy nagyon rövid időre, kb. 50 m-n. Az elejtési biztonságot nem 
érezte  elegendőnek  az  elejtő,  ezért  ezzel  a  rálövési  lehetőséggel  nem élt.  A vad  folyamatosan 
közelített a nyiladékhoz, a nyiladék szélénél teljes takarásban a lestől kb. 25 m-re megállt, majd 
óvatosan  előlépett,  azonban  ekkor  még  csak  az  állat  feje,  nyakrésze  és  a  szegye  került  ki  a 
takarásból. Rövid kémlelést követően a vad még egy lépést előrelépett, így lehetőség nyílt a lövés 
leadására.  A fegyver  elülső irányzéka a  kevés,  szórt  fényben is  elegendő fényt  gyűjtött,  kiváló, 
világító képet adva, a fegyver vadon adott célképe ideális volt. Az elöltöltő fegyverekhez használt 
feketelőpor jelentős lőporfüstöt képez, emiatt a lövési pozícióból a találat nem volt látható, azonban 
a kísérő tisztán látta a vad hátra kirúgását, ill. a vad közelsége miatt magát a találatot is. Az őz két 
erőteljes, magas szökkenés után oldalra ugrott és elfeküdt, a vadat a rálövés helyétől kb. 15 m-re 
leltük fel, kimúlt állapotban. A rálövés helyén számottevő találati jelet nem találtunk, vércsapa a 
vadig szemmel nem volt követhető. A vad vizsgálata során mind bemeneti, mind kimeneti nyílás 
azonosítható volt, a lövés kissé hátul érte a vadat, a lövedék ferdén, az egyik oldalon a mellkas 
közepe és a másik oldalon a mellkas hátsó széle között haladt át, a hátrébb eső sebnyílásban bélkacs 
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jelent  meg.  A zsigerelés  során  mind  a  hasüregben,  mind  a  mellüregben  nagy mennyiségű  vért 
találtunk, a lövedék mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalon bordák között haladt át, mindkét 
tüdőfelet és a rekeszizom szélét roncsolta, így jelenhetett meg bélkacs a sebnyílásban. A bemeneti 
nyílás körül kb. 6 cm-s, a kimeneti nyílás körül kb. 3 cm-s bevérzett zóna volt látható.

Vadmalac elejtése

Fegyver: .54 cal Pedersoli Jäger
Lakat: kovás
Töltet: 110 grain Swiss 2Fg + 300 grain tömegű .54 REAL kúpos lövedék 
Eo: 2750 J
Távolság: 50 m

Délutáni lesvadászat nedves, párás időben. A vad meglövése a szürkület  határán történt,  a nyílt 
irányzékos lővilág utolsó perceit kihasználva. 16:20-kor két vadmalac közelítette meg a lestől 50-75 
m távolságban lévő szórót. A szóró túlsó végénél, takarásban maradtak így le kellett jönni a lesről, 
hogy a lövés leadható legyen. A lövés 50 méterről történt. A vad tűzben rogyott. A lövedék a szívet 
érte. Mind bemeneti, mind kimeneti oldalon bordát tört, de a vékony bordacsontok nem okoztak 
jelentős deformálódást. 

Gímborjú elejtése I.

Fegyver: .54 cal Pedersoli Jäger
Lakat: kovás
Töltet: 110 grain Swiss 2Fg + 300 grain tömegű .54 REAL kúpos lövedék 
Eo: 2750 J
Távolság: 35 m

A vad hajnali cserkelés során esett. A rudlit egy sűrű takarásában látta meg a kísérő vadász, s a rudli 
útja keresztezte a cserkelőutat 35 méter távolságban, a kiválasztott – nehezebb mozgású, láthatóan 
gyöngébb gímborjú – itt kapta a blatt lövést. A vad tűzben rogyott. A lövedék természetesen átütötte 
a testet. A bemeneti nyílás 14 mm-es – szinte lyukasztóval vágott – lyuk míg a kimeneti 3-4 cm-es 
roncsolás. A lövedék haladtában mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalon bordát tört. Mindkét 
oldalon erős kivérzés volt tapasztalható. A sebcsatornát a bemeneti nyílásnál 8-10 cm-es, a kimeneti 
nyílásnál 4-5 cm-es bevérzett zóna volt kísérte.

Gímborjú elejtése II.

Fegyver: .58 cal Miller Fa Baader
Lakat: csappantyús
Töltet: 90 grain Swiss 3Fg + 350 grain tömegű .54 REAL kúpos lövedék 
Eo: 2540 J
Távolság: 80 m

A  vad  délelőtti  cserkelés  során  esett  10:00  magasságában.  A  kísérő  vadász  120-150  méter 
távolságban pillantotta meg a 6-7 szarvasból álló rudlit. Rövid cserkelés, lopakodás után a sikeres 
lövés 80 méterről történt. A vad kissé srégen állt,  a lövés enyhe szögben felfelé történt. A blatt  
találatot a vad felugrással jelezte, majd 15-20 méteres távolság megtétele után összeesett. A lövedék 
átütötte a testet, mindkét oldalon erős kivérzést okozva. Mindkét oldalon a sebcsatornát bevérzett 
szövetrészek kísérték. A bemeneti nyílás 14-15 mm-es lyuk, a kimeneti nyílás 3-4 cm-es roncsolás 
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volt. A lövedék a bemeneti oldalon bordát tört, a kimeneti oldalon bordák közt ment át. 

ÖSSZEFOGLALÁS

A terület vadsűrűsége egyáltalán nem volt nagyobb, mint az Ipoly Erdő Zrt. nyílt területi részei 
tekintetében, így a vadaskert ellenére nyílt területeknek megfelelő körülmények közt vadászhattunk. 
Szinte minden vadászat sikeres lehetett volna, amennyiben muflon és/vagy egyéb trófeás vad is 
lőhető lett volna a programban. Az elért 1:3 sikerességi arány nem tekinthető sem jobbnak, sem 
rosszabbnak, mint amit az adott területen általánosan modern vadászfegyverekkel érnek el.

AZ ELÖLTÖLTŐ LÖVEDÉKEK KÜL- ÉS CÉLBALLISZTIKÁJÁRÓL

A sikeres elejtések bizonyították, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során végzett 
hivatalos ballisztikai labor kísérletek eredményei, következtetései helytállóak. Nyílt irányzékos – 
100 méter alatti – lőtávolságok esetében az elöltöltő fegyverből 2500 J torkolati energia felett kilőtt 
lövedék célballisztikai hatásai összehasonlíthatóak a klasszikus, hagyományos vadászkaliberek (pl.: 
30-06 Spr., 8x57 JS, 7,62x54 R) lövedékhatásaival. Mind a fegyverek pontossága, mind a bemeneti, 
és kimeneti nyílás mérete, mind az átütés mértéke, mind a vad testébe nagy sebességgel csapódó 
lövedék  lökéshullámának  környező  szöveteket  roncsoló  hatása  megfelelő  a  vad  etikus,  lehető 
legkisebb szenvedéssel történő elejtésére. 

Az elöltöltő fegyver vadászati használatának távolsági korlátait azonban figyelembe kell venni. A 
hatásos lőtávolságot azonban nem a fegyver pontossága, vagy a kilőtt lövedék energiája korlátozza, 
hanem  a  két  egyéb  tényező.  Egyrészt  a  lövedékek  kisebb  kezdősebessége  és  a  nagy 
lövedéktömegnek  köszönhetően  ívelt  a  röppálya.  Egy  modern  7-8  mm-es,  12-13  g  tömegű 
vadászlövedék  600-800  m/s  sebességgel  hagyja  el  a  csövet.  Az  elöltöltő  fegyverből  kilőtt 
vadászlövedék jellemzően 400-550 m/s közötti sebességgel hagyja el a csövet, míg tömege 20 g 
feletti, így röppályája íveltebb. Így az elöltöltő fegyver lövedékeinek optimális belövési távolsága 
80-100 méter között mozog. 

A 80-100 méter alatti lőtávolságokat támasztja alá az elöltöltő fegyverek nagy többségének nyílt 
irányzékos  volta  is.  Bár  léteznek  céltávcsővel  szerelt  elöltöltő  fegyverek  is,  vadászati 
felhasználásuk során elsősorban nyílt irányzékos változatok megjelenésére számítunk. Legyen szó 
bármilyen jellegű nyílt  irányzékos fegyverről – akár modern hátultöltő,  akár elöltöltő rendszerű 
fegyver  – megfelelő  biztonsággal  vadászati  felhasználás  során  csak  ilyen  távolsággal  adható  le 
lövés.

AZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVER KEZELÉSÉNEK KÜLÖNLEGESSÉGEI 
VADÁSZTERÜLETEN

Az elöltöltő  fegyveres  vadász fogadása  nem igényel  különleges  felkészültséget  a  vadásztatótól, 
ahogy a kísérő vadásznak sem kell felvértezni magát speciális ismeretekkel. Az elöltöltő fegyveres 
vadász kötelessége – ahogy minden vadász kötelessége is – hogy fegyverét szakszerűen, jogszerűen 
és  biztonságosan tudja kezelni.  Az elöltöltő  fegyveres  vadász  nem igényel  semmivel  sem több 
figyelmet, mint egy olyan vadász, akivel 100 méter távolság alatt kíván lövetni vadat a vadásztató.

Az elöltöltő fegyver vadászterületen teljes biztonsággal viselhető. A fegyver mind biztosított, mind 
ürített (részleges és teljesen ürített), mind tűzkész állapottal bír:

Töltött-biztosított állapot
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A csőben  lőpor  és  lövedék  van,  a  lőkúpon  csappantyú  (a  kovás  lakat  esetében  a  serpenyőben 
felporzó lőpor) van, a kakast pedig biztosított félállásba tesszük. Ebben az állapotban a fegyver nem 
elsüthető,  éppen  úgy,  ahogy  a  modern  vadászpuskák  sem  elsüthetőek,  mikor  a  biztosítót 
bekapcsoljuk.  A vadász ebben az állapotban viseli  a fegyvert  cserkelés során,  vagy tartja maga 
mellett a lesen. A puska a kakas teljes állásba feszítésével tehető tűzkésszé, de ezt csak közvetlenül 
a lövés leadása előtt szabad megtenni.

Részlegesen ürített állapot

A csőben  lőpor  és  lövedék  van,  a  kakast  pedig  biztosított  félállásba  tesszük,  a  lőkúpról  a 
csappantyút leszedjük, kovás lakat esetében a serpenyőt felnyitjuk, a felporzó lőport eltávolítjuk, a 
gyúlyukat tűvel eltorlaszoljuk. Ezt az állapotot minden olyan esetben használjuk, mikor a vadászat 
közben ürítenénk a fegyvert. Pl: lesre/lesről mászás, terepakadályon áthaladás, stb...

Teljesen ürített állapot

A csőben nincs lőpor és lövedék, a lőkúpon nincs csappantyú vagy kovás lakat esetében a serpenyő 
nincs felporozva. A fegyver ezen állapotában szállítható, ebben az állapotban hagyhatja csak el a 
vadászterületet.  Az elöltöltő  fegyver  ürítése könnyű feladat.  Amennyiben a  vadászat  során nem 
sikerült lövést leadni, a lövedék könnyen kihúzható a csőből az erre szolgáló golyósróf segítségével.

Vadászat elöltöltő fegyverrel esős időben

Több esetben is esőben vadásztunk elöltöltő fegyverrel. A közhiedelem szerint az elöltöltő fegyver 
esős időben használhatatlan. Ezt azonban a kutatási program során sikerült megcáfolni. Megfelelő 
felkészültséggel az elöltöltő fegyverek töltete teljesen vízhatlanná tehető, s legyen szó bármekkora 
zivatarról, a töltet a szükséges pillanatban kilőhető lesz.

A KÍSÉRŐ VADÁSZ ÉS AZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVERES VADÁSZ VISZONYA

A kísérő vadásznak nem kell speciális ismeretekkel rendelkeznie ahhoz, hogy elöltöltő fegyveres 
vadászt  sikerrel  tudjon  kísérni,  mivel  e  kiegészítő  hagyományos  vadászati  mód  nem  igényel 
speciális vadászati berendezéseket, szórókat, taktikákat. A kísérő vadásznak arra kell csak képesnek 
lennie,  hogy az  elöltöltő  fegyveres  vadászt  80-100 méteren  belüli  lőtávolsághoz segítse  a  nyílt 
irányzékos lővilág határain belül. Tapasztalataink szerint ez megoldható minden olyan területen, 
mely megfelelő takarást tud biztosítani.

A kísérő vadásznak éppen úgy kell eljárnia, mintha egy nyílt irányzékkal vadászó modern puskával 
rendelkező vadászt kísérne. Két olyan pont van, ami ezekhez képest különlegességként kezelendő.

Találatjelzések megfigyelése

A  feketelőporos  töltet  kilövését  sűrű  fehér  füst  kíséri,  mely  megnehezíti  teszi  a  vad 
találatjelzéseinek megfigyelését, ha a kísérő vadász nem megfelelő pozícióban van. A füst felfelé 
szállva oszlik, ezért érdemes az elöltöltő fegyveres vadásztól legalább 1,5-2 m távolságot tartani 
oldalirányban a lövés pillanatában. Tovább könnyíti a megfigyelést, ha a kísérőnek lehetősége van 
leguggolni  a lövés pillanatában. Ilyenkor a füst  alatt  el  lehet látni,  és meg lehet figyelni  a vad 
találatjelzését.

9



Kovás fegyveres vadász kísérése

Kovás  fegyveres  vadász  kísérése  esetében figyelni  kell  arra,  hogy a  kovás  puska  a  gyúlyukon 
keresztül a lakat irányában (általában jobbra) erősen kifúj. Ez zavarhatja a kísérő vadászt, ezért 
ilyen típusú fegyverrel vadászó személy kísérése esetén a lövéskor a lakat átellenes oldalán álljon a 
kísérő.

JOGSZABÁLYOKKAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSI SZÜKSÉGLETEK

Amennyiben az elöltöltő fegyvereket a jelen rendszerbe kívánja beilleszteni a jogalkotó, úgy erre 
két  út  kínálkozik.  Lehetőség  kínálkozik  arra,  hogy  általános  jelleggel,  külön  kiegészítő 
vadászvizsga nélkül engedélyezze a jogalkotó az elöltöltő fegyverek vadászati célú felhasználását. 
E változat  esetében szükséges  az elöltöltő  fegyverek felsorolása a  vadászati  eszközök között,  a 
következő módon:

1996. évi LV törvény (Vtv.)
67. § (1) Vadat csak vadászati célra engedélyezett - legalább negyvenöt centiméter csőhosszúságú –  
vadászlőfegyverrel  vagy  legalább  negyvenöt  centiméter  csőhosszúságú  és  az  e  törvényben  
meghatározott csőtorkolati energiát biztosítani képes elöltöltő fegyverrel lehet elejteni.

Ez esetben az elöltöltő fegyver a jelenleg érvényes szabályok alá szorítva azonnal alkalmassá válhat 
vadászatra  külön  kiegészítő  vizsga  nélkül.  Ez  esetben  (nagyvad  vadászata  esetén)  a  modern 
fegyverekre vonatkozó 1000 és 2500 Joule torkolati energiahatárokat kell teljesíteni a vadászatra 
használni  kívánt  fegyvernek,  és  e  szabályok  betartás  teljes  mértékben  a  vadászra  van  bízva, 
ahogyan az a saját kezűleg töltött lőszerek alkalmazása esetén is történik.

Álláspontunk  szerint  azonban  az  elöltöltő  fegyverekkel  történő  vadászat  fontosabb,  értékesebb 
részévé válhat a hazai vadgazdálkodásnak, ha a vadászíjászathoz hasonlóan, mindenre kiterjedő 
szabályozást kap. E szabályozás elemei:

• Csak olyan vadász folytathasson elöltöltő-fegyveres vadászatot, aki leteszi a teljes állami 
vadászvizsgát, valamint a kiegészítő elöltöltő-fegyveres vadászvizsgát.

• A vizsga során mind az elméleti, mind a gyakorlati felkészültséget ellenőrizni kell.
• Az elmélet számonkérésnek írásbeli (teszt) és szóbeli (tételek) résszel is rendelkeznie kell.
• A gyakorlati vizsgának le kell fedni a fegyverkezelés biztonságosságának, szakszerűségének 

ellenőrzését,  valamint  ellenőrizni  kell  a  leendő elöltöltő  fegyveres  vadász  lőkészségét  is 
olyan töltettel, mely fegyverét a jogszabályok szerint nagyvad vadászatra alkalmassá teszi.

E részletes szabályozás további elemei:

Vtv.  66.§  (2)  A  vizsga  a  vadászati  jog  gyakorlásával,  hasznosításával,  továbbá  a  
természetvédelemmel kapcsolatos elméleti ismeretekből, valamint - kivéve a kizárólag vadászíjjal,  
illetve  ragadozó  madárral  vadászókat  -  sörétes  és  golyós  lőfegyverrel  történő  gyakorlati  
vadászlövészetből  áll.  Az  íjjal  vadászók  gyakorlati  vadászíjász,  a  ragadozó madárral  vadászók  
gyakorlati  solymász  vizsgát  tesznek.  Az  elöltöltő-fegyverrel  vadászók  elméleti  és  gyakorlati  
elöltöltő-fegyveres vadászvizsgát tesznek.

Természetesen a Vtv végrehajtásáról rendelkező jogszabályok megfelelő helyeit is módosítani kell. 

Bármely megoldást  is  válassza  a  jogalkotó,  fontos,  hogy az  elöltöltő  –  muzeális  –   fegyverek 
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továbbra se váljanak engedélykötelessé. E fegyverek sportlövészeti célú használata esetében is a 
szabályozás nem eszköz, hanem tevékenység központú, valamint a fegyverek töltéséhez szükséges 
lőszerelemek – feketelőpor és csappantyú – engedélyköteles, ez jelenti az ellenőrzési felületet a 
hatóságok részére, nem maga a fegyver.

Szintén  fontos,  hogy  külföldi  vadászok  fogadása  esetén  a  támasztott  követelményrendszer  a 
vadászíjászat  gyakorlatának  megfelelően  alakul.  Véleményünk  szerint  az  elöltöltő  fegyveres 
hagyományos  vadászati  mód  bevezetése  tekintetében  szinte  minden  téren  a  a  vadászíjászat 
rendszere követendő, hiszen e vadászati mód esetében is egy nem tartási engedély köteles eszköz 
vadászati felhasználásának részleteiről rendelkeznek a jogszabályok.

Szintén szükséges lesz a fegyvertartással kapcsolatos jogszabályok módosítása is. Jelenleg lőport és 
csappantyút  csak  lövészegyesületek  lőporkezeléssel  megbízott  személyei,  valamint  házilagos 
lőszerszerelésre  engedéllyel  rendelkező  magánszemélyek  tarthatnak,  szerezhetnek  meg.  Fontos, 
hogy  a  fegyvertartási  jogszabályok  adjanak  lehetőséget  azon  vadászoknak  is  a  feketelőpor  és 
csappantyú tartására, akik fegyvertartási engedéllyel, érvényes vadászjeggyel és elöltöltő fegyveres 
kiegészítő  vadászvizsgával  rendelkeznek,  valamint  biztosítják  a  lőpor  és  csappantyú  tárolására 
jogszabályban meghatározott feltételeket.

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése új g) ponttal 
egészül ki, az utána következő pontok jelölése értelemszerűen változik:

„g) elöltöltő fegyver vadászati célú működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor vagy a fekete lőpor  
kiváltására  gyártott  lőpor  valamint  csappantyú)  olyan  magánszemélyek  részére  is  értékesíthető,  akik  
biztosítják az e rendelet 43.§-ában foglalt tárolási feltételeket, és rendelkeznek fegyvertartási engedéllyel,  
vadászjeggyel, valamint elöltöltő-fegyveres vadászat gyakorlására jogosító kiegészítő vadászjeggyel.

MARKETING TEVÉKENYSÉG A KUTATÁSI PROGRAM SORÁN – NEMZETKÖZI 
TERVEK

A vadászatokat dokumentáltuk, cikkek, filmek készültek magyar és angol nyelven. A PVTV stábja 
40 perces műsort forgatott velünk, melyet 11 millió háztartásban fognak sugározni Európa-szerte. 
Olyan gazdag angol és magyar nyelvű marketing anyagot építünk fel folyamatosan, mely hosszú 
távon  fogja  Magyarország  és  a  magyar  vadgazdálkodás  érdekeit  szolgálni.  Jelen  tanulmány  is 
elkészül és publikálásra kerül angol nyelven

Az  eredményekről,  lehetőségekről  folyamatosan  értesítettük  a  nemzetközi  elöltöltő  fegyveres 
szervezeteket:

• A Nemzetközi  Elöltöltő  Fegyveres  Lövészek  Szövetsége  (MLAIC)  keretein  belül  egy 
elöltöltő fegyveres vadászati bizottságot hoztunk létre, melynek vezetője Németh Balázs

• A C.I.C.-n belül elöltöltő fegyveres vadászati munkacsoportot hozunk létre
• Felvesszük  a  kapcsolatot  az  SCI  vezetésével  is,  hogy  szorosabbra  fűzzük  a  magyar 

szövetség és az SCI elöltöltő fegyveres szakágának kapcsolatát
• Tárgyalásokat  folytatunk  az  International  Blackpowder  Hunting  Club  hazai  központú 

megalapításáról.

A KUTATÁSI PROGRAM FOLYTATÁSA

Fontosnak tartjuk, hogy a kutatási program tovább folytatódjon. A megszerzett tapasztalati bázist 
tovább tervezzük fejleszteni, hogy még életszerűbb körülmények között vizsgálhassuk az elöltöltő 
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fegyveres vadászat vadgazdálkodásban betöltött/betöltendő szerepét. Ehhez szükségesnek tartjuk, 
hogy lehetőségünk nyíljon:

• nyílt területen is folytatni a vadászatokat,
• trófeás vadat is elejteni,
• külföldi elöltöltő fegyveres vadászokat is fogadni,
• társas apróvad vadászatot is szervezni.

E cél elérése érdekében több lépcsős tárgyalásokat folytattunk a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 
vezetésével. A Zrt. szakmai stábja lehetőséget lát az elöltöltő fegyveres vadászatban és nyitott arra, 
hogy  a  program  továbbfejlesztése  területünkön  valósuljon  meg.  Véleményünk  szerint  a  Zrt. 
szakembergárdája, a terület  lehetőségei, adottságai maximálisan megfelelnek e célra. A program 
előkészítéseként  2014.  április  10-én közös szakmai napot  tartottunk az óbíródi  vadászháznál.  A 
szakmai napon részt vett Gőbölös Péter vezérigazgató úr, Gálos Csaba vadászati ágazatvezető, és a 
hivatásos  vadászok  teljes  stábja.  Az  elöltöltő  fegyveres  vadászatról,  kutatási  programról, 
lehetőségekről Németh Balázs, Pólik Sándor tartott előadást. A szövetség tisztségviselőit elkísérte 
Bényei Tamás is, aki a hivatásos vadász szempontjából értékelte az elöltöltő fegyveres vadászokat, 
kutatási eredményeket. A szakszemélyzet tagjai számára alkalom nyílt arra is, hogy a gyakorlatban 
is megismerkedhessenek az elöltöltő fegyverek működésével, használatuk alapvető fogásaival.

Fontosnak tartjuk, hogy partnert  (lehetőleg állami erdészetet)  találjunk társas elöltöltő fegyveres 
apróvad vadászat szervezésére is az őszi-téli szezonra, hogy e vadászati mód esetében is megfelelő 
tapasztalati bázis építhessünk fel.

Az  új  kutatási  program  kezdetét  érdemes  lenne  úgy  időzíteni,  hogy  már  az  üzekedés  idején 
elindulhassanak az újabb kísérleti elöltöltő fegyveres vadászatok.

ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatási  célú  elöltöltő  fegyveres  vadászatok  rendben,  az  engedély  által  biztosított  keretek 
betartása mellett zajlottak. Az Ipoly Erdő Zrt. vadászati vezetése, szakembergárdája támogatásának 
köszönhetően a program sikerrel zárult, az előzetes terveknek megfelelő tapasztalatok begyűjtése 
sikeres volt.

Az elöltöltő fegyveres vadász fogadása nem igényel különleges bánásmódot, különleges vadászati 
berendezéseket,  taktikákat  a  modern  vadászfegyverrel  történő  vadászathoz  képest.  A  vadász 
sikeressége megszokott eszközökkel biztosítható. A lövedékek az előzetes ballisztikai kísérleteknek 
megfelelően  működtek:  minden  szükséges  lövedékhatás  kialakul  a  becsapódás  során,  mely  a 
legnépszerűbb  vadász  kaliberek  (30-06,  8x57,  stb.)  esetében  megfigyelhető.  A  vad  etikus 
elejtéséhez kétség nem férhet.

A kutatási program során olyan gyakorlati tapasztalati bázist építettünk/építünk ki, mely segíti a 
jogalkotót a megfelelő jogszabályi háttér kialakításában, alapot ad az elöltöltő fegyveres kiegészítő 
vadászvizsga  követelményeinek  meghatározásához.  Terveink  között  szerepel  egy  elöltöltő 
fegyveres vadász tankönyv szerkesztése, megjelentetése is, mely felkészülési lehetőséget biztosít 
majd a hazai elöltöltő fegyveres vadászok jövendő nemzedékeinek.

Az elöltöltő fegyverrel történő vadászat szakmai értékét és élménytöbbletét maga a fegyver adja. Az 
elöltöltő fegyveres vadászat nem egyszerűen a vadászhagyományok ápolása. Az elöltöltő fegyver 
vadászatra  való  használata  a  mai  vadászati  kultúra  gyökereinek,  a  vadászati  szabályok, 
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hagyományok személyes megélése. Egy sikeres elöltöltő fegyveres vadászat után a vadnak szóló 
tiszteletadás puszta hagyományból vadászértékké válik, az elöltöltő fegyveres és modern fegyveres 
vadászat közötti különbség élménye után pedig érthető válik az első vad elejtéséhez kötődő vadász 
avatás szertartása is.

A kutatási  program feladata,  hogy felélesszük  azokat  az  ismereteket,  melyek  a  18-19.  századi 
vadász számára annyira egyértelműek voltak, hogy még a szakkönyvek írói sem tartották fontosnak 
lejegyezni őket. Ezek az ismeretek ma nem tanulhatóak már meg a régi könyvekből, szükséges újra 
feltalálásuk, hogy a modern kor elöltöltő fegyveres vadászai számára is újra ismertté, használhatóvá 
válhassanak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazon szakembereknek, vadásztársaknak, támogatóknak, akik 
tevőlegesen is részt vettek a folyamatban:

Először  is  szeretném  megköszönni  minden  munkatársamnak  az  elmúlt  évek  hosszú,  sokszor 
kilátástalannak tűnő, de mindig hittel végzett munkáját. Köszönettel tartozom így Dr. Batta József 
Tamásnak, Pólik Sándornak, Eötvös Péternek, Hamza Emilnek, Vida Gábornak, Almay Gábornak, 
Nyitrai  Józsefnek,  Nyikos Attilának,  Cseterki  Imrének.  Köszönettel  tartozom ezen felül  a  nagy 
öregeknek, akik az egész folyamatot elindították: Cziglényi Alpárnak és Káldi Gábornak (†).

Szeretnék köszönetet nyilvánítani Dr. Semjén Zsoltnak, az Országos Magyar Vadászati Védegylet 
elnökének,  Feiszt  Ottónak,  az  Országos  Magyar  Vadászkamara  elnökének,  Pechtol  Jánosnak,  a 
Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnökének, Dr. Székely Istvánnak, az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet jogászának, Pető Zoltánnak, a Pest Megyei Kormányhivatal vadászat 
és Halászati Osztályának vezetőjének valamint Szabó Zoltánnak, a Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi igazgatóságának vezetőjének.

Szeretnénk ezen felül köszönetet mondani az Ipoly Erdő Zrt.-nek azért, hogy a kutatási programot 
befogadta. Köszönetet mondunk így Kiss László vezérigazgató úrnak, Guzsik Alfrédnek, az Ipoly 
Erdő  Zrt.  fővadászának,  Varga  Zoltánnak,  a  Kemencei  Erdészet  vezetőjének,  valamint  Bényei 
Tamásnak és Pintér Dávidnak, a királyházi vadászterület hivatásos vadászainak. Külön köszönet 
illeti  ezen  felül  Acsai  Szilviát,  a  királyházi  vadászházak  gondnokát  a  kitűnő,  önzetlen 
vendéglátásért. Köszönet illeti egyben azon vadásztársakat is, akik pénzt, időt nem sajnálva részt 
vettek a kutatási programban.

Budapest, 2014. április 20.

Németh, Batta, Pólik

A KUTATÁS SORÁN KÉSZÜLT FILMEK

Őzsuta elejtése: http://youtu.be/Iqcct4f4Gus
A PVTV által készített film (nem végleges, nem nyilvános változat!): http://youtu.be/TVAjZ-y1hIA
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KÉPEK

1. Eredeti Miller Fa Baader csappantyús, .58-as űrméretű puskával elejtett gímborjú
2. .54 űrméretű csappantyús Pedersoli Hawken puskával elejtett őzsuta
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3. .54 űrméretű kovás Pedersoli Jäger puskával elejtett vadmalac

4. .54-es űrméretű Pedersoli Jäger puskával elejtett gímborjú
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5. Űrméretes bemeneti nyílás az elejtett suta testén

6. A bemeneti nyílás a suta testén
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7. Kimeneti nyílás a suta testén

8. Németh Balázs és Batta József – vérebre szerencsére nem volt szükség
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