A MATASZ által szervezett lövészetek biztonsági rendszabályai
A biztonsági rendszabályok betartása az adott helyszínen tartózkodó minden személy részére
kötelező!
1. A lőtéren tartózkodó személyek a lövészetvezető utasításait mindenkor kötelesek
betartani. Lövészetet csak a lövészetvezető jelenlétében, és utasításainak megfelelően
szabad végrehajtani.
2. A rendszabályok hiányos ismerete, vagy megsértése esetén a lőgyakorlat megkezdését
engedélyezni, vagy azt folytatni TILOS! A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a
biztonsági rendszabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből.
3. Ittas vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt lévő személyek a lőtéren nem
tartózkodhatnak.
4. Lőgyakorlat csak azután kezdhető meg, miután a lövészetvezető a biztonsági
rendszabályok ismeretéről és annak dokumentálásáról, valamint a végrehajtás összes
biztonsági feltételének meglétéről meggyőződött.
5. Lövészetre csak kifogástalan állapotú, műszaki tanúsítvánnyal rendelkező, szakközeg
által ellenőrzött fegyver és lőszer vehető igénybe.
6. Lőtérre lőfegyvert csak töltetlen állapotban szabad bevinni.
7. A tüzeléshez előkészítet fegyvereket, lőszereket felügyelet nélkül hagyni TILOS,
Őrzésüket úgy kell megszervezni, hogy azokhoz illetéktelenül hozzájutni ne lehessen.
8. Lőfegyvert csak kijelölt helyen (puskaállványon, asztalon) szabad tartani.
9. Lőfegyvert, lőszert másnak átadni, vagy a lőállásban őrizetlenül hagyni TILOS.
10. A lőállásban csak a lövő, és a lövészetvezető tartózkodhat.
11. A lőtéren a kötelező lő irány a lőtér középvonalával párhuzamosan a lő domb
irányába. A célokat úgy kell berendezni, és a tűzmegnyitási terepszakaszt elhelyezni,
hogy a lő irány szituációs lövészeteknél se essen a lőtér oldalfalára, vagyis az
mindenkor a lő domb irányába essen.
12. A lőtéren kizárólag a céltáblára, a célra és annak irányába, vagy a mögötte lévő
golyófogóba szabad lőni.
13. A fegyvereket betölteni csak a lövészetvezető, „TÖLTS!” vezényszavára szabad
elvégezni.
14. A tüzelés közben előforduló akadályokat lehetőség szerint a lövők önállóan, a
lőgyakorlat menetében hárítsák el.
15. Meghibásodott, vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni TILOS!
16. Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek szabad átadni, az átadásnál
közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.

17. A tüzelés befejezését követően az „ÜRÍTS!”, „FEGYVERT VIZSGÁRA!” vagy a
„TÜZET SZÜNTESS!”, „ÜRÍTS!”, „FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavak
elhangzása után végre kell hajtani a fegyverek, tárak ürítését és megvizsgálását. Az
ürítés ellenőrzése céljából a fegyver zárszerkezetét hátra kell húzni, a tárat pedig a
fegyver mellé fogva be kell az ellenőrzőnek mutatni. Az ellenőrzés során a csőtorkolat
előtt senki sem tartózkodhat. A fel nem használt vagy hibás lőszert a
lövészetvezetőnek le kell adni.
18. A lőállások elé menni csak a lövészetvezető engedélyével szabad.
19. A lőfegyver tisztítását, karbantartását vagy javítását csak az arra kijelölt helyen szabad
végezni.

Minden esetben TILOS!
 a lőtéren tiltott fegyverrel, lőszerrel lövészetet végrehajtani;
 a tüzelést megkezdeni vagy folytatni, ha a célterületen vagy a biztonsági
zónában emberek vagy állatok jelennek meg;
 tüzelést folytatnia „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszó elhangzása után;
 a találatok ellenőrzése, értékelése, valamint a hibaelhárítás érdekében a
célterületre menni addig, amíg a „TÜZET SZÜNTESS!”, „ÜRÍTS!”
vezényszót ki nem adták;
 a beékelődött vagy elcsettent lőszert a fegyverből bármivel kiütni!
A HONVÉD KOSSUTH LÖVÉSZ KLUB LŐTERÉN ÉRVÉNYES BIZTONSÁGI
RENDSZABÁLYOKAT ISMEREM, AZOKAT MAGAMRA VONATKOZÓAN A
LŐTÉREN VALÓ TARTÓZKODÁSOM ALATT KÖTELEZŐEN BETARTOM.
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