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Bimbó István 

ZÁRT LŐTEREK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT 
HATÁSAI 

Absztrakt 

A Magyar Honvédség katonai képességeinek alapját a lövészkatona 
lőkiképzése jelenti. A lőkiképzés egyes részfeladatai a környezetet 
jobban kímélő zárt lőtereken is megoldhatók. Jelen tanulmányban a 
zárt rendszerű lőterek környezeti hatásai kerülnek bemutatásra. 

Kulcsszavak: zárt lőtér, környezeti kockázat, káros hatások, lőpor-
gáz, zajhatás 

Bevezetés 

A Magyar Honvédség katonai képességeinek alapját a lövészkato-
na lőkiképzése jelenti. Emellett a lövészet mindig nagy tömegeket 
vonzó sport. A sportlövészet nem létezne a hivatásszerűen folytatott 
lőkiképzés nélkül. A több évtizede használt lőterek kijelölése elsősor-
ban a rendészeti vagy katonai kiképzés céljából történt. 

A lőterek kialakítása során figyelemmel kell lenni számtalan kritéri-
umra, melyek a lövészet jellegéből adódnak. Lőterekről korábban az 
Országos Építésügyi Szabályzat rendelkezett, jelenleg pedig a 
49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet taglalja a polgári lőterek hatósági en-
gedélyezésével kapcsolatos előírásokat.  

A lőterekkel foglalkozó jogszabályok a veszélyességi területre fó-
kuszálnak. Ez a megközelítés gyakorlatilag a kül- és célballisztikai 
jelenségek elsődleges és másodlagos hatásait próbálják kontrollálni. 
Ezen túlmenően a lőtereket környezetvédelmi és a lövő egészségére 
gyakorolt hatások szempontjából is szükséges elemezni. 

A szolgálatteljesítéssel (katonai, rendészeti, biztonsági) összefüg-
gő lövészet kiképzési tervben kötelezően előírt feladat, a sport- és 
hobbilövészek természetes igénye pedig szintén igazolja a lőterek 
létjogosultságát. Ezért a lőterekkel úgymond számolni kell, azok ha-
tásaival a „civil” lakosságnak is szembe kell nézni. 
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A lövészettel végrehajtói, tervezői, jogalkotói, szakértői, vagy lőte-
ret üzemeltetői szinten kapcsolatban lévők kiemelt célja a biztonság 
fokozása. Szükséges a folyamatos fejlesztés, a tapasztalatok feldol-
gozása, a lőterek egyedi vizsgálata. 

A lőterek jellege lehet: 

- vízi; 
- szárazföldi: 

 nyílt; 

 zárt. 

1. A zárt lőterek előnyei 

A lövészetek végrehajtása során különböző egészségre és kör-
nyezetre ártalmas hatások lépnek fel. 

A lőkiképzés során a költségek csökkentése, valamint a káros ha-
tások mérséklése céljából bizonyos lőfeladatok – szoros összefüg-
gésben a kaliberekkel – végrehajthatók zárt építésű lőtereken is. 

A zárt rendszerű lőterek használata során káros anyagok szabá-
lyozottan kerülnek a környezetbe. Ennek természetesen feltétele a 
megfelelő szűrők alkalmazása a füstelszívó berendezésekben.  

Ezen lőtereknél a célterület egy mesterségesen kialakított és kö-
rülhatárolt zóna, melyben a lövedékek becsapódása szintén kontrol-
lált. Az úgynevezett golyófogó terület viszonylag kis költség és idő 
ráfordítással rekultiválható. A szennyező gázok, anyagok széllel nem 
terjednek tovább, illetve azokat a csapadék nem mossa be a talajba. 

A lövéskor fellépő zajhatás megfelelő hangszigeteléssel a kívánt 
mértékig csökkenthető, ami így lehetőséget teremt lőtér létesítésére 
lakott területen vagy annak közelében. A környezeti hatások a végre-
hajtó személyeket kevésbé befolyásolják negatívan (hőmérséklet, 
csapadék), illetve ellenőrzött körülmények teremthetők. 

A külterületen elhelyezkedő nyitott lőterekhez képest a zárt városi 
lőterek kétségtelen előnye, hogy lényegesen csökkennek a lövő állo-
mány helyszínre szállításának költségei, illetve időigénye. 
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2. A lövés során fellépő káros hatások 

A lövés hatással van a lövőre, a közvetlen környezetére, illetve a 
lövedék becsapódásának helyére és annak környezetére. Lövéskor 
fizikai és kémiai folyamatok játszódnak le. A kémiai reakciók során 
fellépő energiák működtetik a fegyvert, illetve gyorsítják a lövedéket a 
csőben. Ennek úgynevezett „melléktermékei” a következők: 

- zajhatás; 
- fémek szennyezése a célterületen; 
- nehézfém-szennyezés (a lövés leadásának légterében); 
- káros gázok hatásai; 
- rezgés, illetve ütés hatása a kezelőszemélyzetre. 

A célban kifejtett rombolóhatást nem sorolom ezekhez, mert ez a 
lövés elérni kívánt célja. 

2.1. Lőporgázok 

A lőporok esetében a katonai követelmények mellett - mint a minél 
nagyobb munkavégzés, a kémiai stabilitás -, csökkentett a mellék-
termék-képződés, megnőtt a munkaegészségügyi, környezetvédelmi 
és gazdaságossági szempontok fontossága. Ahhoz hogy lássuk, mi-
lyen ártalmas hatásokkal kell számolni, meg kell vizsgálni, milyen 
melléktermékek szabadulnak fel, illetve milyen mechanikai hatások 
ébrednek a lövés folyamata során. 

A lőpor égésének kémia folyamata:  

a.) feketelőpor: 

Alapvetően a pirotechnikában, illetve gyullasztóként használatos 
anyag, de a lőtéren hagyományőrzés céljából megjelent elöltöltős 
fegyverek töltete is a feketelőpor: 

2KNO3 + 5C + S => CO2 + 4CO + N2 + K2S  

2000 [g] => 1 [m3]  

b.) nitrocellulóz: 

A lövésztöltények lőporaként találkozik vele a lövő: 

2C6H7O2(ONO2)3 => 4CO2 + 8CO + 6H2O + H2 + 3N2  

1100 [g] => 1 [m3]  
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c.) nitroglicerin: 

 4C3H5(ONO2)3 => 12CO2 + 10H2O + 6N2 + O2  

1300 [g] => 1 [m3 ] 

Az alábbi táblázatban egy volt hazai gyártó néhány nitrocellulóz 
alapú lőporát láthatjuk. 

NITROCELLULÓZ ALAPÚ LŐPOROK HAZAI GYÁRTÓTÓL 

1. sz. táblázat 

A lövésztöltények, melyeket a zárt lőfolyosókban használunk, 
nitrocellulóz alapúak. A kémiai reakcióból látható a keletkezett gázok 
összetétele. A különböző szakirodalmakból ismertek a keletkezett 
melléktermékek egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásai. 

A keletkezett gázok összetétele, környezetre és egészségre ártal-
mas hatásai: 

- Szén-monoxid, CO: Színtelen, szagtalan, íztelen, a leve-
gőnél könnyebb, vízben alig oldódó, tűzveszélyes gáz. 
Meggyújtva szén-dioxiddá ég el. Rendkívül mérgező hatású, 
ami a vérfestékhez, hemoglobinhoz való erős kötődésen 
alapul, alkalmatlanná téve azt a további oxigénfelvételre és -
szállításra. A heveny szén-monoxid-mérgezés tünetei: bá-
gyadtság, fejfájás, szédülés, hányinger, hányás. Súlyos ese-
tekben ájulás, eszméletvesztés és halál is előfordulhat. A 
szén-monoxidra legérzékenyebb szervünk a központi ideg-
rendszer és a szívizom. 

A lőpor jele A lőpor jellemzői 

NC-PD 10 
Egybázisú, porózus, gyors égésű, tárcsa alakú lőpor 22 LR 
töltényekhez 

NC-PD 20 
Egybázisú, porózus, gyors égésű, tárcsa alakú lőpor 7,62 
mm TOKAREV pisztolytöltényekhez 

NC-PD 40 
Egybázisú, porózus, gyors égésű, tárcsa alakú lőpor 9 x 18 
MAKAROV pisztolytöltényekhez 

NC-PD 45 
Egybázisú, porózus, gyors égésű, tárcsa alakú lőpor 45 
ACP pisztolytöltényekhez 

NC-PT 60 
Cső alakú, porózus lőpor 9 x 19 PARABELLUM pisztolytöl-
tényekhez 

NC-RT 50 Cső alakú lőpor, 7,62 x 39 mm 43 M töltényekhez 
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- Szén-dioxid, CO2: Színtelen, gyengén savanykás ízű és 
szagú gáz. A levegőnél nehezebb, ezért a helyiségek alján 
felgyűlhet, kiszorítva a levegőt. Az égést nem táplálja. Víz-
ben elég jól oldódik, s azzal részben szénsavvá egyesül. Kis 
mennyiségű szén-dioxid a levegő normális alkotórésze 
(0,03-0,04%), de nagyobb koncentrációban mérgező. Kis 
koncentrációkban a légzőközpontot izgatja, nagyobb kon-
centrációban fulladásos halált okozhat, ami 20%-os kon-
centráció esetén néhány másodperc alatt, alacsonyabb 
koncentrációknál akár több napig is eltartó eszméletlen álla-
pot után következik be. 

- Nitrózus gázok, nitrogén-oxidok, (NOx): A nitrogén oxidá-
ciója útján keletkező, gáznemű termékek, a nitrogén-
monoxid (NO), nitrogén-dioxid (NO2), nitrogén-trioxid (N2O3), 
nitrogén-tetroxid (N2O4) és nitrogén-pentoxid (N2O5) külön-
böző arányú keverékei. Erősen szúrós szagúak, kis kon-
centrációban alig különböztethetők meg az ózontól. Na-
gyobb koncentrációban feltűnő a barnássárgától vörösig ter-
jedő elszíneződésük. Többségük igen reakcióképes, erélyes 
oxidáló hatású anyag. Vízzel és a nyálkahártyákon is 
salétromossav, illetve salétromsav képződik belőlük. 
Nitrózus gázok keletkeznek nitrogéntartalmú robbanó-
anyagok működésbe lépésekor, nitrocellulóz tökéletlen 
égésekor, vagy magas hőmérséklet hatására a levegő nit-
rogénjéből. Zárt, szellőzetlen helyiségekben vagy csator-
nákban súlyos mérgezést okozhatnak. A légutakba jutva - 
az említett savak mellett - nitritek és nitrátok képződhetnek. 
A méreghatás - bizonyos latencia idő után - savhatásban 
nyilvánulhat meg, ami a légutak nyálkahártyáját és a tüdő-
hólyagocskákat károsítja, sőt tüdővizenyőt okozhat. A he-
veny mérgezés általában két szakaszban zajlik le. Az első 
szakaszra jellemzőek a nyálkahártyák helyi, izgalmi tünetei: 
kaparó érzés a torokban, köhögés, esetleg hányás, fejfájás, 
szédülés. Ez az időszak 1-2 órán belül lezajlik, és 3-10 órás 
tünetmentes (lappangási) időszak követi. A második sza-
kasz rendszerint hirtelen, igen erős köhögési ingerrel kez-
dődik, amit félelem- és fulladásérzés kísér. A légszomj erő-
sen fokozódik. A légzés- és pulzusszaporulat a fenyegető 
tüdővizenyő figyelmeztető jele. 

A zárt lőtereken keletkezett, egészségre ártalmas gázokat célszerű 
a lövés irányába elszívó berendezéssel eltávolítani. Amennyiben a 
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keletkezett gázok szabadlevegőbe jutása ártalmas a környezetre, 
akkor megfelelő szűrőbetétek alkalmazása szintén szükséges. 

2.2. Csappantyúk 

A töltény hüvelyébe töltött lőporok inicializálására (begyújtására) 
különféle gyúelegyet tartalmazó csappantyúkat alkalmazunk. 

A lőporok égésterméke mellett másik veszélyforrás a különböző 
nehézfém-tartalmú csappantyúk alkalmazása. 

A csappantyúkkal szemben támasztott követelmény az aránylag 
kis mechanikai hatásra történő robbanás. Iniciáló robbanóanyagként 
gyakran a következő vegyületeket használják: 

Durranóhigany: Hg(ONC)2 

Égésekor a reakció: Hg(ONC)2+O2=Hg+N2+2CO2 

Látható, hogy ebben az esetben higany kerül a lőfolyosó levegőjé-
be, ami közismerten ártalmas nehézfém. 

Higany (Hg) és vegyületei: Ezüstös színű, folyékony fém. Szo-
bahőmérsékleten is párolog, és mind zárt, mind nyílt térben rö-
vid idő alatt veszélyes koncentrációt érhet el. Számos szervet-
len és szerves vegyületet alkot. A fő veszélyt az elemi Hg gő-
zei jelentik. Rövid idő alatt is a légutak és a szájüreg nyálka-
hártyáinak izgalmát, lázzal és nehézlégzéssel kísért tüdőgyul-
ladást okoznak. Az idült mérgezés elsősorban az idegrend-
szert károsítja. Vízoldékony vegyületei kevésbé mérgezőek. 

Ólomtrinitrórezorcinát (TNRSZ) 

Lövéskor ólom kerül a szabad térbe. 

Ólom (Pb) és vegyületei: A kőzetekben, talajban és növény-
zetben kis mennyiségben mindenütt jelenlevő nehézfém. Az 
ólomvegyületek gőzeinek belégzése a lőtér szennyezett leve-
gőjével jelentősen hozzájárul az állomány ólomterheléséhez. 
Az ólomnak sem esszenciális, sem egyéb előnyös élettani ha-
tása nincs: egyértelműen toxikus elem. Általában a nehézfé-
mekre érzékeny molekularészeket blokkolja. Mérgező hatása 
csak a lágyszövetekben lévő ólomnak van, a csontszövetben 
raktározottnak nincs. Legkorábbi tünetei: gyors elfáradás, ét-
vágytalanság, idegesség, remegés, izomgyengeség, gyomor- 
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és bélpanaszok. Az ember szervezetében az ólom felhalmo-
zódik, és idült mérgezéseket okoz. Az idült ólommérgezés rák-
keltő hatása és az utódokban fejlődési rendellenességet okozó 
hatása bizonyított. 

Napjainkban a lőszergyártók törekednek higany- és ólommentes 
csappantyúk alkalmazására, de a katonai célra gyártott, több évtizede 
felhalmozott készletek még nem ilyen eljárással készültek. A szűrő-
maszkban történő lövészet megkövetelése nem életszerű, ezért a 
megfelelő szellőztetéssel, elszívással csökkenthetjük a káros hatás 
mértékét. 

2.3. Zajhatás 

A lőterek mindenkori velejárója a zajhatás. A lőgyakorlatot végre-
hajtó személyek kötelesek megfelelő hallásvédő eszközt használni. A 
polgári, katonai, rendvédelmi lőtereken egyaránt lőgyakorlat-vezető, 
lövészetvezető kerül kijelölésre. Minden esetben van felelős személy, 
aki ismeri a veszélyforrásokat és az ellenük való védelem módját. Ez 
a felelős személy megköveteli a védőeszközök használatát. Kijelent-
hetjük, hogy a hallásvédő eszközök képviselik azon védőeszközök 
csoportját, amelyet a lövők gyakorlatilag kivétel nélkül használnak. 
Ismert tény, hogy a jogszabályi rendelkezések ellenére sok ember 
nem viseli a munkájához előírt védőeszközöket. 

A lőterekről származó zajártalom állandósult problémaként jelen 
van a sok évtizede, vagy akár több mint száz éve működő lőterek1 
üzemeltetői (ált. a magyar állam) és a lőterek védőterületéhez közel 
épült ingatlanok tulajdonosai között. Esettanulmányként megemlíte-
ném a Magyar Honvédség által használt Szomódi-lőtér és a környező 
települések közötti nézeteltérést.2  

Bár az utóbbi húsz évben jelentősen csökkent a lövészeti napok 
száma, illetve NATO kötelezettség-vállalás és nemzeti érdek a meg-
felelő méretű kiképzett haderő fenntartása, mégis a Jövő Nemzedé-
kek Országgyűlési Biztosának állásfoglalását kérték a lakók a lövé-
szettel kapcsolatos zajhatások megszüntetése miatt. A honvédség 
igyekszik a lehető legkevésbé zavarni a környezetet, melynek ered-

                                                           
1
  Örkényi Kísérleti Állomás (ma Lőkísérleti és Vizsgáló Állomás) Hajdú Ferenc-

Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Techno-
lógiai Hivatalig (2005) 

2
  Ügyszám: JNO-37/2010 
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ményéről hangmérési jegyzőkönyvekkel rendelkezik.3 Kifogásolható 
mértékű hanghatást csak a lőtér védőterületéhez indokolatlanul közel 
épített házaknál mértek.  

2.3.1. A zaj, mint jelenség 

A zaj különböző magasságú és erősségű hangok rendszertelen 
keveréke. A zajoknak két fontos fizikai jellemzőjük van: a hangnyo-
másszint és a frekvencia szerinti megoszlás vagy spektrum.  

Zaj okozta halláskárosodásnak vagy akusztikai traumának nevez-
zük a hallószervnek azt a károsodását, amelyet hangjelenség okoz. 
Kétféle hangjelenség okozhat a hallószervben maradandó károso-
dást: a dörej és a zaj.  

A dörejártalom főleg egyszeri dörej (ilyen a lövéskor fellépő éles 
csattanás) hatására keletkezik, míg a zaj okozta halláskárosodás tar-
tós, ismételt zajhatásra. Esetünkben a dörejártalom tekinthető poten-
ciális károsító hatásnak. Lövészet során a fellépő zajhatás károsíthat-
ja a hallószerveket. 

2.3.2. Energiaeloszlás zárt térben 

Akusztikailag zárt térben elhelyezett véges kiterjedésű zajforrás az 
általa lesugárzott hangenergiával gerjeszti a teret, a helyiségben 
hangteret hoz létre. A zajforrás sugárzási terének jellege a hangfor-
rástól mért távolsággal változik. 

2.3.3. Közeltér 

A zajforrás közvetlen közelében a rezgő levegőrészecskék sebes-
sége nem esik szükségszerűen a hullámterjedés irányába, ezért 
bármely pontban jelentős tangenciális sebesség-összetevő létezhet. 
A hangtérnek ez a része a közeltér, amelyet gyakran a hangnyomás-
nak a helytől függő jelentős változása jellemez. Ezen felül a hangin-
tenzitás nincs egyszerű összefüggésben a hangnyomás négyzetével.  

A zajforrás közelterének kiterjedése a frekvenciától, a forrásra jel-
lemző mérettől és a felület sugárzó részeinek fázisától függ. A jellem-
ző méret változhat a frekvenciával és a szögbeli helyzettel. 

                                                           
3
  2009. október 28-án végrehajtott hangmérés Agostyán-Szomód-

Dunaszentmiklós térségében 
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2.3.4. Közvetlen hangtér 

A hangtér azon része, amelyben a hangforrástól közvetlenül érke-
ző, még vissza nem verődött hangenergia határozza meg a tér ener-
giatartalmát. Ennek hatása gyakorlatilag nem különbözik a zárt, illetve 
a nyílt lőterek esetében, azonos akusztikai paraméterekkel bír. Ezt 
közvetlen sugárzási vagy szabad hangtérnek nevezzük. Ez a hangtér 
nem függ a helyiség akusztikai tulajdonságaitól. Ebben a térrészben 
a szabad hangtéri energiaterjedés vehető figyelembe, ahol a ré-
szecskesebesség elsősorban a hangterjedés irányába esik, és a 
hangintenzitás a hangnyomás négyzetével arányos.  

2.3.5. Visszavert hangtér 

A hangforrás által keltett zaj a helyiség falairól visszaverődik. A 
visszavert energia (hang) intenzitása kisebb, mint a beesőé, mivel a 
beeső energia egy részét a fal elnyeli. A vizsgált helyiség sok eset-
ben nagy a hangforrás méreteihez viszonyítva, s nem mindig szabá-
lyos alakú. Ennek folytán a helyiség minden pontján a legkülönbö-
zőbb irányú és intenzitású hanghullámok haladnak, melynek eredmé-
nyeként kialakul a szórt (diffúz), visszavert hangtér. A forrásból kilépő 
hang azon hányada jut a visszavert hangtérbe, melyet a helyiség falai 
nem nyelnek el. 

A zajcsökkentéssel kapcsolatos intézkedések megtervezésekor 
fontos annak eldöntése, hogy a helyiség adott pontján a közvetlen 
vagy a visszavert hangtér uralkodik-e. A két hangtér határának azt a 
hangforrás és megfigyelő közötti távolságot értjük, melynél a két 
hangtérből származó hangnyomásszintek egyenlők. 

Összefoglalás 

A keletkezett gázok zárt lőterekben tartós munkavégzés esetén 
egészségkárosodáshoz vezethetnek. Ennek megelőzéseképpen fon-
tos az elszívó berendezés használata. A tüzelőállásban megfelelően 
méretezett elszívó berendezést kell alkalmazni, mely olyan szűrővel 
rendelkezik, amely kibocsátáskor a környezetet nem szennyezi. 

A lőtéren keletkezett – zárt lőtéren a visszaverődés miatt (védő-
eszközök és hangelnyelő burkolatok hiányában) fokozottan jelentke-
ző - zajhatás károsítása szintén megelőzhető egyéni védőeszközök 
(fülvédő, füldugók stb.) használatával. A lőtér lőfolyosójának, illetve 



 

162 

tüzelőállásának megfelelő hangszigetelése védi a lőtér egyéb helyi-
ségeiben tartózkodó személyeket a zajártalomtól. Fejlesztési irány 
lehet olyan falazatok, térelválasztók kialakítása, melyek anyagválasz-
tásukat és szerkezeti felépítésüket tekintve egyszerre lövedék-, re-
pesz-, illetve hangelnyelők is. Kombinálhatók lehetnének elszívó be-
rendezésekkel is. 

A lövés során visszamaradó mikroméretű anyagszemcsék legtöbb-
je speciális szervetlen összetétellel rendelkezik: meghatározó össze-
tevőjük az ólom, a higany, a bárium és az antimon. A korábban hasz-
nálatos csappantyúk helyett igényként jelentkezett kevésbé káros 
anyagokat tartalmazók alkalmazása. Újabban megjelentek az úgyne-
vezett környezetkímélő gyúelegyek, amelyek ezen anyagok helyett az 
egészségre jóval kevésbé veszélyes elemeket, cinket és titánt tartal-
maznak. 

A zárt lőterek gondos megtervezésével olyan szabadidős- vagy 
munkahelyet teremthetünk, mely nem károsítja a lövészetben részt-
vevők egészségét, a környezetet, és nem zavarja a közelben lakó 
embereket. Innovatív megoldásokkal nem csak biztonságosabbá te-
hetjük lőterünket, hanem vonzóvá is. 
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