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Magánbiztonsági ágazatban fegyveres szolgálatot ellátó vagyonőrök speciális
(szituációs) lő kiképzési tematikájára.
2004. évi XXIV. törvény és a 253/2004. (VIII.31.) Kormányrendelet és a
SZVMSZK Alapszabály IV. fejezet 38.§ (1/b) minimális iránymutatásokat adta
ki a lőfegyverekre az elmúlt években:
2004. évi XXIV. törvény:
Egészének értelmében, amely Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének
1858 (2009)1. határozatával összhangban áll.
253/2004. (VIII.31.) Kormányrendelet:
Kormányrendelet meghatározásaival és nagy figyelemmel a következő
cikkelyére;
„A szervezet vezetője köteles gondoskodni a lőfegyver használatára
jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente legalább négy alkalommal
történő lő kiképzésről”
SZVMSZK Alapszabály IV. fejezet 38.§ (1/b) bekezdése szerint a Kamara
„.. megalkotja a kamara alapszabályát, kidolgozza a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység gyakorlásának
szakmai irányelveit, ajánlásokat dolgoz ki a szolgáltatások teljesítésének
szakmai követelményeire.”
Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1858 (2009)1. ajánlása szerint.

Következőkben megpróbálja összefoglalni tematikájában azokat a célokat,
melyek elkerülhetetlenek, hogy az oktatás a mindennapi életre alapozódjanak, és
egyben figyelembe vegyék a speciális és fokozott balesetveszéllyel járó képzést.
Hogy a lehető legkissebbre csökkentse az esetleges sérüléseket.
Lőfegyverek kategóriájának meghatározása:
Oktatáson csak és kizárólag olyan fegyver és lőszer használható mely
oktatásra jelentkező cégnél vagyonvédelmi munkavégzésre
rendszeresítve van és azt a 2004.évi XXIV. törvény és a 253/2004.
(VIII.31.) kormányrendelet engedélyez.
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253/2004.(VIII.31.) 6§ 1 bekezdésének értelmében határoz milyen minősítési
engedély birtokában és fegyver tanúsítvánnyal rendelkező lőfegyvert lehet
vásárolni munkavégzés céljából és egyben határoz arról is, hogy a lőfegyver
megjelenése és alkalmazhatósága milyen határok közötti feltételeknek kell, hogy
megfeleljenek:
6. § (1) Fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha azt a külön
jogszabály szerint egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos
működés céljából megvizsgálták, alkalmasságát a beütött próbajel igazolja,
valamint egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal látták el,
lőfegyver esetében nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse,
továbbá a vadászathoz vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem
alkalmas az összehajtásra, megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és
átalakításra, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű
tanúsítvánnyal rendelkezik.
„ 253/2004. (VIII 31.) 28§ (kormányrendelet)
g) rövid lőfegyver az, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen
őrzi, mások életét, testi épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy
feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver.”
„ 253/2004. (VIII 31.) 38§
(4) A fegyver az engedélyezett célra, valamint lőtéren lőgyakorlatra
használható.
2004. évi XXIV. törvény
6. félautomata lőfegyver: olyan lőfegyver, amely minden lövés után
automatikusan újratölt, és az elsütő billentyű egyszeri működtetésével
csak egy lövést képes leadni.
13. ismétlő lőfegyver: olyan lőfegyver, amelyet úgy terveztek és
alakítottak ki, hogy minden lövés leadása után a tölténytárból vagy
forgódobból a szerkezet kézi működtetésével tölthető újra
16. lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joulenál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki.
22. lőszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá
gyúelegyet tartalmaz;
fegyver irányzék: fegyver csak az engedélyezett és vizsgáztatott
irányzékkal használható.
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Munkavégzéshez szükséges fegyver kiválasztási javaslati szakmai alap
szempontok:
1. Elsőnek is mérlegelni kell, hogy a minden napi életben milyen munkára
fogjuk az engedélyezett lőfegyvert használni. És ezzel kapcsolatban
néhány kérdést fel kell tenni magunknak, hogy a kiválasztás a lehető leg
jobb legyen. Nem egyszeri beszerzés, hanem hosszú távú beruházás
melyet alaposan át kell gondolni. Munkákhoz használatos fegyver
típusok maroklőfegyverek esetén, ismétlő lőfegyver (colt), félautomata
lőfegyver (pisztoly). Gépkarabély úgynevezett köztes lőszert tüzelő,
egyes és sorozat lövés leadására is alkalmas gyalogsági egyéni
tűzfegyver. (Kalasnyikov – M 4, M16; stb.) . Géppisztoly pisztolylőszert
tüzelő nagy tűzgyorsasággal, kis tömeggel egyes és sorozat lövés
leadására alkalmas önműködő kézi lőfegyver. (H&K MP5, Sig Sauer,
stb.). Karabély puskák használata. Magyarországon sorozat lövésre
alkalmas fegyvert nem lehet magán cégnek birtokolni így ezeket le kell
szabályozni, hogy csak és kizárólag egyes lövés leadására legyen
alkalmas.
Karabélyok esetén működési elv szerinti besorolás:
egylövetű (elöl - illetve hátultöltő, tustöltésű);
ismétlő;
öntöltő (félautomata);
önműködő, (automata) köznyelvén gépfegyver;
karabélyok, gép karabélyok csak és kizárólag egyes lövés leadására lehet
alkalmazni;
Hátrányok – előnyök felsorolása:
kategóriák között nem igazán lehet előnyökről illetve hátrányokról
beszélni, mert alkalmazásuk szerint kell a kiválasztást meg valósítani.
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Maroklőfegyverek esetében két kategória:
ismétlő lőfegyver (colt)
félautomata lőfegyver (pisztoly)

Hátrányok – előnyök felsorolása:
1. ismétlő lőfegyver (colt)

kis lövés szám 6-8 lövés,
lassú ismételt tárazás,
kis tárkapacitás,
lassú lövés leadás,
nagy tömeg,
nagy kalibernél előny pl. 357 Magnum nagy humán megállító erő;
2. félautomata lőfegyver (pisztoly)
Parabellum P9, CZ75, Glock, Sig, HK, stb.,
kisebb humán megállító erő,
gyors ismételt lövés leadás,
gyors újra töltés,
könnyebb rejthetőség,
nagy tárkapacitás;
egyszerű-gyors pontos kezelhetőség
lőfegyver súlya (egész napos viselés szempontjából, derék csípő
megterhelése)
esetleges meghibásodás esetén gyors javítás, pl. szánakasztó sérülésnél,
Magyar FÉG Parabellum esetén, helyszínen ki lehet cserélni;
Magyarországi javítási lehetőség;
Gyors alkatrész beszerzés;
lőfegyver biztonságos hord módja
lőfegyvernél ne az ár, hanem a használóhoz a leg jobban illő fegyvert
alkalmazzuk, természetesen a gazdasági szempontok figyelembe
vételével;
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Oktatáson használt ruházatra illetve fegyver tokra vonatkozó követelmény:
„ 253/2004. (VIII 31.) 38§
b) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési
eszközön önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid
lőfegyverét, viselési engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva, a
véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve viselheti;
Itt már az oktatásnál fel kell hívni a figyelmet arra az alapvető tényre, hogy
olyan fegyver tokot válasszunk, amely annak a munkakörnek maximálisan meg
felel, melyben a fegyvert magunkkal visszük.
Elsődleges szempont a lőfegyver tokkal szemben hogy, a lehető
legbiztonságosabb legyen a lőfegyver tartására és viselésére, hordása
egyaránt, hogy „A” pontból „B” pontba bármilyen mozgás esetén minden
nehézség nélkül meg tudjuk valósítani. Ugyan úgy biztonságosan tartsa
futás, sétálás, gépkocsiból való ki-be szállás és az egész napos folyamatos
munka során a lőfegyvert.
Engedélyezett lőfegyvert két módon vihetjük magunkkal magán illetve
közterületen.2004. évi XXIV törvény illetve a 253/2004 (VIII.31.)
Kormányrendelet értelmében közterületen és közforgalmú járművön illetve
munkasorán nyíltan illetve rejtve hordható.
1. érték, pénzszállítás forma ruhában, nyíltan fegyver tokban.
2. személyvédelemi munkánál rejtve viselhető. Itt részletezni és figyelembe kell
venni a mindenkori protokoll előírást, mert más egy sportolásnál, megint más
tok alkalmazható öltönyös vagy sportos megjelenésnél.

Tokok felsorolása:
Övtokok
Belsőtokok
Vesetokok
Rejtett övtokok
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1. Speciális hord táskák
válltáskák
utazótáskák
hátizsák
Felszerelés kiválasztási javaslat:
elsődlegesen külön övet úgynevezett taktikai övet alkalmazzunk. Erre az
övre szereljük fel a tártartót illetve magát az fegyvertokot. A külön öv
javaslata, hogy a rajta lévő felszerelés együttesnek szorosan a derékhoz
kell simulnia, hogy a benne elhelyezett eszközök semmilyen körülmények
között se elmozdulni se kiesni ne tudjanak a tartokból.
fegyver toknak elsődleges feladata, hogy biztosítsa a fegyver használónak
azt a kiszolgálást, hogy a maroklőfegyverét mindig pontosan tudja, hol
helyezkedik el és magabiztosan tudja elővenni szükség esetén. Ez az első
fogás mely már a biztosítja pontos célra tartást.
olyan tokkal mely biztosító szerkezettel van ellátva a biztosító hevedert
használni kell és ennek szigorú használatával kell a fegyver elővételt
gyakorolni.
az úgynevezett gyorstok melyen nem található külön biztosító, hanem
maga a tok úgy van kiképezve, hogy a fegyvert azokban a pozíciókban
ahol erőteljesebb rázkódásnak van, kitéve megtartsa, de ennek ellenére
könnyen elő lehessen venni, ha az élet úgy, hozza.
oktatás során több féle tokkal kel a gyakorlatokat végrehajtani, hogy a
résztvevő személynek legyen gyakorlati tapasztalata arról, hogy melyik
tok a legjobb az általa végzett minden napi feladatokhoz az ő számára
munkavégzéskor.
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Oktatásnál alkalmazott ruházat:
1) Öltönyben, zárt ruházatból való fegyverkezelés:
hónaljtok használata
rejtett övtokok használata
belsőtokok használata
speciális hord táska

2) Sportos ruházatnál való fegyverkezelés:
rejtett övtokok használata
ruhába kialakított fegyvertartó használata
vesetok használata
kenguru övtáska használata

3) Szolgálati ruházatnál való fegyverkezelés
szolgálathoz biztosított fegyvertok kötelező használata
Egyéb tárgyak meghatározása:
1) Pénzszállító táska
2) érték tartó tárgyak
3) személyvédelemnél használatos tárgyak igénybevétele: esernyő, aktatáska
stb.
4) gépkocsik, személy – érték szállító gk igénybevétele
Biztonsági eszközök:
műanyag lencséjű szemüveg
hallásvédő
Kötelezően előírt védőfelszerelések közül, mint a műanyag lencséjű
szemüveg használata. Javasolt lenne használni munka közben is.
Esetleges fegyverhasználatnál a minden napi életben csökkenteni lehetne
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a használó esetleges sérüléseit lövések leadásánál, ezzel együtt a találati
eredmény javára fordulna, mivel a lövések leadása közben felszabaduló
lőpor gáz nem kerülhetne még véletlenül sem a fegyvert használó
szemébe. Ezáltal nem gyengülne a védelmi pozíció.
Fegyverkezelésre irányuló képzés, úgy nevezett száraz gyakorlás:
1. Kezdő fegyverviselő részére:
alap felszerelés elhelyezése a taktikai övön, lőfegyver tok, tártartó;
tár el helyezése a tártartóba annak figyelembe vételével, hogy a
tárcserénél, hogy esik kézre, hogy a leghatásosabban kerüljön a
fegyverbe;
célzó szem meg határozása;
Lőfegyver tok használata, biztosító csat használata;
Lő fegyverre való ráfogás gyakorlása, a kéz pontos helyzetének
begyakorlása a fegyveren, pontos fogás elsődleges a célra tartásnál;
Lőfegyver felhúzása, csőre töltési folyamat elsajátítása, fegyverkezelő ne
kísérje vissza a szánt, illetve az elsütő szerkezetben ne tartsa az ujját;
Alapállás és ezzel egy időben a pontos célra tartás;
Elsütő szerkezet használata;
Egyszeri lövés leadása;
2. Haladó fegyverviselő:

az 1 pontban felsoroltak bővítése a következőkkel;
duplázott lövésgyakorlás;
álló helyzetben technikai tárcsere (lövő el ejti a tárat);
térdelő helyzetben egyes és dupla lövés leadás;
3. Gyakorlott fegyverviselő:
az 1- 2 pontban felsoroltak bővítése a következőkkel;
álló helyzetben tachtikai tárcsere (lövő elteszi a tárat);
térdelő helyzetben technikai tárcsere;
„A”-„B” pontok közti mozgás töltött fegyverrel;
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térdelő helyzetben lövés leadás gyakorlása, biztonságos
fegyverkezelés;
4. Nagy gyakorlattal rendelkező fegyverviselő:
az 1- 2 - 3 pontban felsoroltak bővítése a következőkkel;
lőfegyverrel való mozgás, előre, oldalra, hátra;
egyhelyben való forgás lőfegyverrel, jobbra – balra;
fekvő helyzetben való célra tartás, lövés leadás;
társsal való mozgás, célzás, lövés leadás;
Pályaépítési követelmények:
A.
B.
C.
D.

Kezdő fegyverviselő
Haladó fegyverviselő
Gyakorlott fegyverviselő
Nagy gyakorlattal rendelkező fegyverviselő

Négy kategóriára tagozódna. Oktatási cél, hogy az alapoktól a legmagasabb
szintig legyenek az oktatási pályák megkülönböztetve, hogy a folyamatos
képzés során sajátítsa el a résztvevő azon, tárgyak eszközök használatát, amivel
a munkája során találkozhat. Folyamatosan kell bővíteni megfigyelési
képességét, hogy ne váratlanul érje támadás során a mindennapi, tárgyak
eszközök működése és ebből eredő használata. Például támadás során legyen
képes felismerni egy ajtó nyitásának akadálymentes nyitását, hogy az előtte lévő
nyílászáró jobbra illetve balra nyitható. Lássa az apróbb részleteket, észre kell
venni, hogy kinél milyen veszélyt jelentő tárgy van, nála fel kell ismerni mely
személynél, van lőfegyver a kézben vagy csak egy táska, fényképezőgép van a
vétlen személynél. Lőlapok ne legyenek egy síkúak, se karakter szempontjából
se szín szempontjából. Ezek apró, de igen fontos részleteiből kell összeállnia
azon pályáknak amelyeket, szeretnénk, hogy az oktatáson résztvevő személyek
figyelemmel kísérjék vagyonvédelmi szemmel minden napi életüket munkájuk
során.
1. Kezdő lő fegyverkezelő lövészeti verseny oktatási pálya követelménye:
Pálya biztonsági szögének meghatározása: kétszer 450 ;
Pályán lehető leg kisebb mozgás fegyverrel;
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Pályán 3-6 darab lőlap kihelyezése, maximálisan 2 darab kitakart céllal;
Pálya lövészeti mérete 0,5 méter 5 m között;
Kiszámolt lőszer darab számmal;
Papír célonként 2-2 találat, fém sziluetteknél 1 találat;
Lő fegyver tokok meg határozása, külső tok használata;
Ruházat meg határozása, forma ruha illetve normál ruha viselet a
személyvédőknél;
2. Haladó lő fegyverkezelő lövészeti verseny oktatási pálya követelménye:
Pálya biztonsági szögének meghatározása: kétszer 900 ;
Pályán kisebb mozgás fegyverrel;
Egyszerűbb eszközök használata;
Egykezes lövések gyakorlása, csak erős kézre;
Tárcsere;
Pályán 6-10 darab lőlap kihelyezése, maximálisan 4 darab kitakart céllal;
Pálya lövészeti mérete 0,5 méter 10m között;
Kiszámolt lőszer darab számmal;
Papír célonként 2-2 találat, fém sziluetteknél 1 találat;
Lő fegyver tokok meg határozása, külső- belső tok használata;
Ruházat meg határozása, forma ruha illetve normál - sportos ruha viselet a
személyvédőknél;
3. Gyakorlott lő fegyverkezelő lövészeti verseny oktatási pálya
követelménye:
Pálya biztonsági szögének meghatározása: kétszer 1200 ;
Pályán mozgás fegyverrel;
Eszközök használata;
Egykezes lövések gyakorlása, erős- gyenge kézre egyaránt;
Tárcsere;
Pályán 6-10 darab lőlap kihelyezése, maximálisan 4 darab kitakart céllal;
Pálya lövészeti mérete 0,5 méter 15m között;
Kiszámolt lőszer darab számmal;
Papír célonként 2-2 találat, fém sziluetteknél 1 találat;
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Lő fegyver tokok meg határozása, külső- belső, rejtett, honalj tok
használata;
Ruházat meg határozása, forma ruha illetve normál - sportos- elegáns ruha
viselet a személyvédőknél;
4. Nagy gyakorlattal rendelkező lő fegyverkezelő lövészeti verseny oktatási
pálya követelménye:
Pálya biztonsági szögének meghatározása: kétszer 1800 ;
Pályán mozgás fegyverrel, mozgás közbeni fegyverhasználat;
Eszközök használata, ajtónyitás, társmenekítés lő vonalból, lövő
megterhelése fizikálisan, stb.
Egykezes lövések gyakorlása, erős- gyenge kézre egyaránt;
Tárcsere, gyenge és erős kézzel, eszközhasználattal;
Hang és fény eszközök használata;
Pályán 10-15 darab lőlap kihelyezése, maximálisan 8 darab kitakart céllal,
Pálya lövészeti mérete 0,5 méter 25m között;
Kiszámolt lőszer darab számmal illetve lőszer darab megadása nélkül;
Papír célonként 2-2 találat, fém sziluetteknél 1 találat;
Lő fegyver tokok meg határozása, külső- belső, rejtett, honalj illetve
speciális tokok használata;
Ruházat meg határozása, forma ruha illetve normál - sportos – elegánsszabadidős ruha viselet a személyvédőknél;
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