
Új gyakorlati felkészítő és vizsgáztató helyszín nyílik meg a budapesti és 
Pest megyei vadászvizsgázók számára 

 

Ismét megnyitja kapuit a Budakeszi Lőtér a vadászvizsgázók előtt. Szeptember második felétől 
minden vadászvizsgára készülő személy számára lehetőség nyílik arra, hogy a Budakeszi 
Lőtéren, kellemes környezetben, professzionális lövészeti oktatók segédletével megkezdhesse 
a felkészülését a gyakorlati vadászvizsgára, a budapesti és Pest megyei lakhelyű 
vadászvizsgázók pedig magát a gyakorlati vadászvizsgát is teljesíthetik már ezen a lőtéren. A 
gyakorlati vizsgára való felkészítés a lőtér minden nyitvatartási napján, azaz szerdától 
vasárnapig normál munkarendben, kifejezetten a vadászvizsgázók számára fenntartott 
idősávokban elérhető, az alábbiak szerint: 

 

Szerdán: 10:00 - 12:00 óra között 

Csütörtökön: 12:00 - 14:00 óra között 

Pénteken: 11:00 - 13:00 óra között 

Szombaton: 13:00 - 16:00 óra között 

Vasárnap: 14:30 - 18:00 óra között 

 

A felkészítés menete: 

Az első lőtérlátogatás alkalmával a vadászvizsgázók a lőoktatóktól felvilágosítást kapnak a 
lőtéren folyó vadászvizsga-felkészítés és vizsgáztatás menetéről, illetve személyre szabottan 
megbeszélik a lőtérlátogatás legcélszerűbb rendjét, intenzitását annak érdekében, hogy a 
vizsgára mindenki időben fel tudjon készülni. Ezt követően a vadászvizsgázók már önállóan 
jelentkeznek be a gyakorlati órákra, azon rend szerint, amelyet a saját felkészítő oktatójukkal 
megbeszélnek. A bejelentkezés a telefonos ügyfélszolgálaton történik, munkaidőben, azaz 
szerdától vasárnapig, 9:30 órától 18:00 óráig a + 36205128489-es telefonszámon. A 
lőtérlátogatás során természetesen lehetőség van arra, hogy a lőtér recepcióján a 
vadászvizsgázók személyesen is tudjanak időpontot egyeztetni, módosítani, a lőoktatókkal 
történő konzultáció függvényében. Az oktatók mindig figyelemmel kísérik a vadászvizsgázók 
egyéni fejlődését és ennek ütemében folyik a felkészítés, mindig tájékoztatva a vadászvizsgázót 
arról, hogy milyen szinten áll az adott pillanatban, mennyit kell még gyakorolnia ahhoz, hogy 
sikeres vizsgát tehessen. 

A sikeres vizsgát nagyban elősegíti a tervezett és tematikus felkészítés, a folyamatos gyakorlás. 
Sok éves tapasztalat szerint általában 4 - 6 alkalom elegendő egy átlagos képességű vadász-
jelöltnek a korrekt felkészüléshez. Ezt nagyban segíti, ha a vadászvizsgázó az elméleti 
képzéssel párhuzamosan megkezdi a lőtéri felkészülést is és nem hagyja az utolsó hétre/napokra 
a lövészeti foglalkozásokat. A felkészítés heti tematika mentén kerül átadásra, így 
megkönnyítve minden vadászvizsgázó számára a megfelelő időpontok biztosítását az erősen 
látogatott lőtéren. 



 

A gyakorlati vadászvizsga menete: 

A lőtér tervezetten, az OMVK-val egyeztetve, minden hónap első keddjét gyakorlati 
vadászvizsga-nappá nyilvánítja, ahol - a vonatkozó jogi szabályozás értelmében - maximum 20 
fő vizsgáztatására nyílik lehetőség. A vadászvizsgázók vizsgára történő jelentkezését a lőtér 
szervezi és koordinálja az alábbiak szerint: 

• A vadászvizsgázók a vadászvizsga-tanfolyamuk szervezőjénél jelzik, ha a Budakeszi 
Lőtéren kívánnak gyakorlati vadászvizsgát tenni.  

• A tanfolyam-szervezők összegyűjtik a jelentkezők nevét és létszámát és ezeket 
megküldik a lőtérnek.  

• Azok a vadászvizsgázók, akik tanfolyami kereten kívül jelentkeznek (pl: korábban már 
jártak tanfolyamra és csak a gyakorlati vizsgájuk hiányzik; egyéb felmentéssel rendelkezők 
stb.)  az OMVK-nál leadott vizsgajelentkezésük alkalmával jelezzék, ha a Budakeszi Lőtéren 
kívánnak vizsgázni. Utóbbi vadászvizsgázók jelentkezéséről az OMVK tájékoztatja a lőteret. 

• Ha 20 főnél több vadászvizsgázó jelentkezik, akkor a lőtér az adott hónapban további 
vizsganapot jelöl ki, erről időben tájékoztatja a tanfolyam-szervezőket és az OMVK-t.  

 A vizsga napján a lőtéren nem tartózkodhat más, csak azok, akik vizsgáznak, illetve a 
vadászvizsga-tanfolyamoktól és az OMVK-tól delegált személyek, valamint a lőtér 
személyzete, tehát a vizsgázók zavaró tényezők (egyéb élménylövők, vendégek, stb.) nélkül 
tudnak koncentrálni a vizsgára. 

 

A személyzet: 

A vadászvizsga felkészítésben alapvetően a vadászvizsgával és sok éves vadásztapasztalattal 
rendelkező munkatársak vesznek részt. 

 

A vezető oktató Pongrátz Pál, aki; 

• 7 éve oktat és készít fel tanulókat a sikeres gyakorlati vizsgára 

• 5 éve edzősködik, felnőtt országos bajnokkal, junior országos bajnokkal és országos 
csúcstartóval és utánpótlás válogatott kerettaggal rendelkezik 

• versenyzőként koronglövő országos bajnok egyéni és csapatszámokban is, érdeklődése 
középpontjában az olimpiai koronglövő számok állnak 

• ISSF (nemzetközi szövetség) edzői licenc birtokosa 2015 óta, melyet angol nyelven 
hallgatott 

• APSI biztonságos fegyverkezelési és lőismereti vizsgával rendelkezik 

• Szakmai tapasztalatának, a lőoktatásban az elmúlt évek alatt megszerzett jó hírnevének 
köszönhetően 2022 - ben felvételt nyert a Lőoktatók Magyarországi Egyesületébe. 



 

Tárgyi feltételek: 

A lőtér kizárólag a világhírű Mattarelli korongdobó gépeket használja immár 12 éve, amelyek 
igazolták kiválóságukat. Rendelkezik kellő számú és kaliberű golyós vadászfegyverrel, illetve 
hazai viszonyban páratlan sörétes puska kínálattal az erős középkategóriától egészen a luxusig, 
melyet kivétel nélkül a vizsgázók rendelkezésére bocsát. Minden fegyverük folyamatosan 
karbantartott, szervizelt, szép esztétikai állapotban van és természetesen érvényes műszaki 
kártyával rendelkezik, mert a sikeres sörétlövésnél kiemelten fontos az egyén testi adottságihoz 
legjobban illő puska és annak szakszerű kiválasztása. Ezt szolgálja a kiváló fegyverpark is. 

 

A lőtér megközelítése: 

A Budakeszi Lőtér honlapján, az alábbi menüpontra kattintva minden információ megtalálható 
a lőtér címével, elhelyezkedésével, autós és tömegközlekedéssel történő megközelíthetőségével 
kapcsolatban: 

https://loterkft.hu/kapcsolat/ 

 

 

 


