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Elnökségi Hírlevél – 73. szám – 2021.03.15. 
 

Kedves Sporttársaink! 
 
Bizonyára sokan tisztában vagytok azzal, hogy az Európai Bizottság a 2021/57. számú rendelete 
után (ami megtiltotta a vizes élőhelyeken az ólomsöréttel történő vadászatot és egy sor szigorító 
intézkedést hozott) további szigorításokat készít elő.  
 
A Bizottság felkérte az ECHA (European Chemicals Agency) nevű európai vegyianyag 
ügynökséget, hogy vizsgálja meg az ólom környezetre gyakorolt hatását és tegyen további 
javaslatokat. Az ügynökség megvizsgálta a kérdést, és egy majdnem 700 oldalas tervezetben az 
ólom tartalmú lőszerek, horgászkellékek TELJES BETILTÁSÁRA tesz javaslatot.  
 
Itt az ügynökségi link az ólom történetről: https://echa.europa.eu/hot-topics/lead-in-shot-
bullets-and-fishing-weights Vegyük észre, hogy az európai ólomszennyezés 79%-át a 
sportlövészetre, 14%-át a vadászatra, és 9%-át a horgászatra fogja (!) ami nyilvánvaló 
ostobaság. Azt megemlítik, hogy ez évszázadok óta így megy, de egy szót nem szólnak az 
akkumulátorokról, és az ipari méretű ólomszennyezésről, ami a valós probléma. A madarakban, 
a zúzógyomorba kavicsokkal együtt felvett sörét valóban okoz ólomszennyeződést az adott 
egyedben (ezért vizes élőhelyen rendben van a tiltás), de a természetben a földben az ólom 
nem oldódik ki és nem jelenik meg az élővilágban. Ezt súlyosan és valószínűleg szándékoltan 
értelmezik félre a fegyverellenes és műélelmiszert előállító lobbi befolyása alatt.  
 
A szakmailag is megkérdőjelezhető, biológiai, orvosi, biokémiai, fizikai, és egyéb hibás 
feltételezésektől hemzsegő anyag itt olvasható:  
https://echa.europa.eu/documents/10162/95cc3061-7d88-67d0-b932-51d2606a50f3, és itt: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c223c794-69c0-869d-9b76-48bde881f7fa.  
 
Az Országos Magyar Vadászkamara, a csatolmányban olvasható levéllel fordult hozzánk (és a 
többi érintetthez), kérve szövetségünk állásfoglalását. Az MDLSZ egyértelmű állásfoglalása jelen 
tájékoztató hírlevelünkhöz csatolva. 
 
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. 
 
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, 
 
Dr. Fábián Lajos 
elnök 
 
Melléklet: az OMVK levele és arra adott MDLSZ állásfoglalásunk 
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Bajdik Péter úrnak 
főtitkár 
Országos Magyar Vadászkamara 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 
(Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 34-40.) 
Kizárólag elektronikusan: 
bajdik.peter@omvk.hu, botta.zsofia@omvk.hu, hajdu.mark@omvk.hu,  
Másolatban kapja: Németh Balázs – a Fegyverügyi Egyeztető Fórum titkára, és tagszervezeteink 
hírlevélben 
 
Ikt. szám: OMVK/94-3/2021 (504) 

Budapest, 2021.03.15. 
 

Tárgy: Az MDLSZ állásfoglalása az ECHA (Európai Vegyianyag Ügynökség) tervezetével 
kapcsolatban 
 
Tisztelt Főtitkár Úr! 
 
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség köszöni a megtisztelő felkérést és lehetőséget, hogy 
kifejthessük álláspontunkat az ólom tartalmú lövedékek teljes betiltására irányuló ECHA 
(European Chemicals Agency) tervezetről. 
 
Annak érdekében, hogy állásfoglalásunk értelmezhető legyen, bevezetésképpen ismertetem 
Országos Sportági Szakszövetségünk legfontosabb adatait. Szövetségünk a hazai nem olimpiai 
lövészsportok ernyőszervezete. 1999-ben alakult, országos sportági szakszövetségként 
tevékenykedik. Tagja a Nemzeti Versenysportszövetségnek, az MTTOSZ-nek, valamint a 
Honvédelmi Sportszövetségnek, tevékeny részt vállalva nem csak a hazai tömeg-, és 
versenyport ügyének képviseletéből, hanem nagy részt vállalva fiataljaink honvédelmi-, és 
hazafias nevelésének feladatából is. Az MDLSZ tagja az International Practical Shooting 
Confederation-nek (IPSC), az International Defense Pistol Association-nek (IDPA), az 
International Metallic Shilouette Shooting Union-nek (IMSSU), az United States Practical 
Shooting Association-nek (USPSA), folyamatban van tagfelvételünk az International Practical 
Rifle Federation-be. (IPRF) Összesen több ezer hazai és külföldi versenyzőt megmozgató világ- 
és kontinensbajnokságot rendeztünk az elmúlt években, illetve rendezünk az idén és a 
következő években is. Szövetségünk 156 tagszervezettel, 5300 igazolt sportlövővel 
rendelkezik, akik közül 2049 fő (!) minősítést is szerzett az elmúlt naptári évben. 
Tagszervezeteink évente kb. 330-370 (!) versenyt rendeznek. Lövészsportjainkat a Testnevelési 
Egyetemen egyetemi tantárgyként is oktatják a testnevelés szakos hallgatók számára.  
 
Jogszabályaink szigorú feltételekhez kötik a sportlőfegyverek tartását. Ilyen pl. az országos 
szakszövetségi versenyrendszerben szerzett minősítés. Ehhez az MDLSZ minősítési szabályzata 
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szerint egy évben minimum három versenyen részt kell venni, és legalább egyszer minden 
fegyverkategóriában el kell érni a minősítési szintet. 
 
Ha csak a minimumból indulunk ki, akkor a fenti számok alapján a kb. 2’000 minősített 
versenyzőnknek – fejenként három – összesen 6’000 versenynapon kell megjelennie. Átlagosan 
minden versenyzőnk min. 3-4 kategóriában minősített, így ez versenyenként és fejenként 3-4 
versenyszámban történő indulást feltételez. A 6’000 versenynapon tehát ez 3,5-ös átlaggal 
számolva 21’000 (huszonegyezer!) versenyszám/kategória meglövése. Átlagosan versenyzőink 
nem csak a minimálisan 3, hanem általában 5-7 versenyen vesznek részt egy évben, ami 
duplájára emeli a fenti minimumot, vagyis 42’000 (negyvenkétezer!) 
kategóriában/versenyszámban versenyeznek versenyzőink egy naptári évben. Egy versenyen 
egy versenyző átlagosan 100 lőszert használ el, a felkészülés során ennek többszörösét. A 
legolcsóbb lőszerek is kb. 60-70 Ft-ba kerülnek, a drágább puskalőszerek pedig darabonként 
több ezer forint költséget is jelenthetnek. Európa és világbajnoki helyezetteink időnként kapnak 
némi anyagi segítséget vagy szponzortól, vagy a szövetségtől, de a nagy tömegek mind saját 
zsebből fedezik sporttevékenységüket. 
 
A tervezet – megvalósulása esetén – teljesen ellehetetlenítené az MDLSZ sport- (valamint 
honvédelmi-, hazafias-, és rendvédelmi előnevelési) tevékenységét, és egész sportágakat 
tüntethet el a térképről. Valószínűleg egész Európában katasztrofálisan szűkítené a hasonló 
sportágakban sportolók körét, ezzel áttételesen tovább gyengítve az únió önvédelmi 
képességeit. Meggyengítené továbbá az utánpótlás képzését is, hiszen a légfegyveres 
számokban is ólomlövedéket használnak, és a teljes tiltás nyilván erre is vonatkozna. 
 
Ennek fő oka az így is extrém versenyzői lőszerköltségek emelkedése lenne, hiszen – 
nyilvánvaló, hogy mindamellett, hogy az ólomnak nincs fizikai adottságait tekintve igazi 
alternatívája – olyan áremelkedést jelentene az alternatív anyagból készülő lőszerek miatt, 
ami a sportágaink tömegsport jellegét megszüntetné, jelenlegi versenyzőink nagyon nagy 
hányada felhagyna a versenysporttal. A megváltozott tulajdonságú, esetleg sokkal 
keményebb lőszer alapanyagok miatt sok sportfegyver alkalmatlanná válna a tüzelésükre, így 
ez további nagyon jelentős problémát, fegyvercseréket, extra költségeket is indukálna. 
 
A tervezet továbbá a vizes élőhelyeken való ólom sörétes lőszerrel történő vadászat betiltásával 
egy kalap alá veszi a golyós pisztolylőszerek lőtereken való használatát, mely logikai érvekkel 
nem, csupán fegyverellenes akcionizmussal, célirányos fegyverellenes lobbival magyarázható. 
Tekintve, hogy Szövetségünkben a rövid lőfegyveres versenyszámok nagy arányban 
szerepelnek, különös kihívás, hogy ezekben a kaliberekben elegendő számú, ismert ballisztikájú, 
ismert gurulati viselkedéssel rendelkező lőszerek álljanak rendelkezésre. Igazi alternatívák 
lényegében nincsenek, vagy ha mégis, akkor a fent említett problémákkal és 
következményekkel. 
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Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a tervezet – annak elfogadása esetén – a polgári 
lövészsportok, és egy nagyon népszerű tömegsportág ellehetetlenítésével irányított csapást 
mér a honvédelmi nevelésre és a rendvédelmi pályára irányításra, előképzésre egyaránt. 
 
Megjegyzem továbbá, hogy a tervezet által javasolt átmeneti időszak időtartamát 
indokolatlanul rövidnek tartjuk. 
 
Az MDLSZ álláspontja szerint a tervezet bizonytalan és esetleges, tudományosan nem 
bizonyítható előnyökért cserében nagyon komolyan sérti a tömegsport, valamint a 
honvédelmi és hazafias nevelés ügyét és érdekeit, így célszerűnek tartanánk azt, ha a 
bizottság teljes egészében elvetné a tervezetet, és nem szigorítana tovább a lőszerek kémiai 
összetételét illetően. 
 
 
Tisztelettel, 
 

 
Dr. Fábián Lajos Károly 
elnök 
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