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Kedves Bajtársak! 
 
Az elöltöltő fegyveres lövészet újabb kori hazai történelme az első komáromi kísérletek óta (1995.) 
töretlenül fejlődik. Az országban jelenleg mintegy negyven lőtéren lehet elöltöltő fegyveres lövészetet 
folytatni cirka 30 lövészegyesület keretében. Az országos versenymozgalmat a Magyar Sportlövők Or-
szágos Szövetsége szakági szerve, valamint a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége szerve-
zi. Évenként mintegy 30-40 országos és nemzetközi versenyt szerveznek, rendszeresen részt vesznek a 
MLAIC Világ- és Európa bajnokságain, versenyein. Kiemelkedő eredmények születtek egyéni és csa-
patverseny-számokban. A versenymozgalom és az elöltöltő lövészélet híreiről a www.Kapszli.hu inter-
netes újság hasábjain rendszeresen olvashatnak.  
A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöksége egyrészt tapasztalva a hagyomány-
őrző bajtársak, a lövészetre nagyobb "affinitást" mutató aktívabb részérőtől származó igényét, vala-
mint a hagyományőrző rendezvényeken a fegyverhasználat, kezelés biztonságára -mint, elsődleges ér-
dekre figyelemmel – támogatta (támogatja) azt. Ennek megfelelően kaptunk lehetőséget a szövetség 
honlapján www.magyarhuszar.hu a "Lőmester" rovatban, hogy közzétegyük felhívásainkat, híreinket.  
 
 
Az eltelt 3-4 esztendőről röviden: 
 
A biztató kezdet után 2007. március 15-én tartottuk az első honvédfegyveres versenyt Komáromban, a 
VSE lőterén mintegy 30 résztvevővel. A versenyen részt vettek a szegedi III. hzlj,, a kecskeméti 71. 
gye., a hajdúböszörményi Hajdú Múzeum és Baráti Kör hagyományőrző "katonái" .A fegyverzet szinte 
kizárólagosan az akkor nagy "elánnal" reményt keltve elindult ETM gyártmányú (Békéscsaba) Augus-
tin lakatú pisztolyai, karabélyai és muskétái voltak 69-70-es kaliberben. Az igazság az, hogy részint a 
hagyományőrző egyesületek egész éves leterheltsége, a nem kellő erély az egyesületi vezetők részéről 
hozta azt hogy most már ott tartunk, hogy hiába a közeli lőtérnek, a kialakult gyakorlatnak nagyon 
"nyögve nyelősen" zajlik a honvédfegyveres mozgalmunk! 
 Többször leírtam már, nem akarunk mi okvetlenül versenyzőt csinálni a hagyományőrző "katonából"! 
DE! Elsődleges érdek, hogy minden fegyverkezelő rendelkezzen a MEFLSZ alapismereti vizsgával (ez 
egyesületi érdek is az "un osztott felelősség elvén is"), hiszen az egyesület tegyen meg mindent, hogy 
képzett tagjai legyenek. Minden egyesület fegyverkezelői vegyenek részt minimálisan évi egy kötelező 
lőtéri gyakorláson, adjanak számot ismereteikről! Természetesen fontos érdek, hogy a hagyományőrző 
rendezvényeken kizárólag MKH vizsgáztatott fegyvert lehessen használni! Felül kell vizsgálni a meglé-
vő fegyvereket műszaki szempontból, a veszélyes tákolmányokat, "jó az oda még durrantani" szerszá-
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mokat kiszűrni. Tűrhetetlen, hogy évekig használjanak biztonsági félállásban nem rögzíthető, koszos, 
karbantartás nélküli fegyvereket. Önkéntesen, minden támogatás nélkül negyedik éve biztosítottunk 
lehetőséget Tótkomlóson az éves történelmi fegyveres lövésztalálkozón a hagyományőrző egyesületek 
tagsága részére gyakorlásra, kiképzésre.... Nem vették igénybe! Örvendetesen bekapcsolódott a hon-
védfegyveres lövészmozgalomba 2011-től a váci Nemzetőr Bandérium Veress Sándor hö. főhadnagy 
vezetésével nagy örömünkre. Az idei évtől szeretnénk egy közeli "bázislőteret" kialakítani a kiváló 
adottságokkal rendelkező, Budapesthez közeli, nagyjából az ország közepén lévő Jászfelsőszentgyör-
gyön. Idevárjuk majd a kedves bajtársakat. Mintegy 4-6 egyesület 25-30 vizsgáztatatott augustin hon-
védfegyvere van jelenleg, amely különösebb probléma nélkül bevonható, ha a tagság részéről kellő el-
szánás keletkezne...  
 
 
Egy fontos adalék:  
 
Bármely kor hagyományőrzőit várjuk, amely korokban lőfegyvert használtak! Van lehetőség a lövészet-
re és nemzetközi szabályai is vannak: 
- „Hand Gone” (kézi ágyú korai középkor) 
- kanócos pisztoly, muskéta 
- kovás pisztoly, karabély, muskéta csappantyús pisztoly, karabély, muskéta lövészetére. Minden ked-
ves érdeklődő bajtársat várunk! Remélem, sikeresebben megtaláljuk a megoldást a kapcsolatfelvételre, 
mint eddig. 
 
 
Mert ne feledjük:  
 
"Aki a lőtéren korrektül kezeli a fegyverét, az a csatában is elővigyázatos lesz"  
Fogadják szeretettel képes albumunkat az elöltöltő-történelmi fegyveres lövészet, (amely a hagyomány-
őrzés fontos része) történetéből! 
 
 
Végezetül: 
 
A képeken szereplő egyenruhák jelzés értékűek, a verseny hangulatát hivatottak megadni. Viselőik nem 
minden esetben törekedtek a hagyományőrzésben oly fontos történelmi hűségre. 
 
 Jó böngészést! 
 
 
 

Bende Attila 
 nyugállományú határőr főhadnagy, hagyományőrző százados  
a Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület lövésztisztje 

 
 

Fotó: Papp ferenc 
 
 
 



6 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



7 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



8 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



9 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



10 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



11 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



12 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



13 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



14 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



15 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 



16 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 


