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I. FEJEZET 

 

A szabályzat hatálya 

 

 

 

 A szabályzat személyi hatálya: 

 

A Kecskeméti Íjász Egyesület  

 Rendes tagjaira 

 Pártoló tagjaira 

 Tiszteletbeli tagjaira 

 Az egyesület edzési helyén megjelentekre 

 

 A szabályzat területi hatálya: 

 

Szabad-, és beltéri (terem) gyakorlóterek (továbbiakban: gyakorlóterek), melyeket az 

egyesület – az ingatlan tulajdonosával, vagy jogszerű kezelőjével történt megállapodás 

keretein belül - a tevékenységi körébe tartozó célra igénybe vesz.  

 

2.1. Külső szabadtéri gyakorlótér:  

Műkertvárosi Sportcentrum (6000 Kecskemét, Szent István város 1./A) nagy, 

bekerített, műfüves labdarúgó pálya mögötti erdős terület.  

 

2.2. Beltéri gyakorlótér:  

A bérelt terem tulajdonosával, vagy üzemeltetőjével megkötött szerződésben 

meghatározott helyen.  

  

 A szabályzat időbeli hatálya: 

 

3.1. Szabadtéri gyakorlótér:  

 Közös edzések március 01-től október 31-ig minden kedd és csütörtökön 16:00 órától 

naplementéig tartanak.  

Érvényes MÍSZ versenyzési engedéllyel, és/vagy tagsági igazolvánnyal rendelkező  

tagok az év minden többi napján is – napfelkeltétől napnyugtáig – használhatják a 

szabadtéri gyakorlópályát, ha jelenlétük a létesítményben egyidejűleg folyó más 

rendezvényt, vagy tevékenységet nem akadályoz.  

 

3.2. Beltéri gyakorlótér:   

Csak közös edzések során, november 01-től a következő év február végéig, a bérelt 

teremben, a mindenkori szerződésben rögzített időszakokban. 
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II. FEJEZET 

 

Tagok jogai és kötelességei 

 

 

4. Tagdíjak: 

 

4.1. Az egyesület tagja a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetésében meghatározott 

tagdíjat köteles az egyesület pénztárába, vagy a bankszámlájára előre megfizetni! 

Türelmi idő:  max. 3 hónap! 

A türelmi idő lejárta után az Alapszabály rendelkezései szerint a tagsági viszony a 

névsorból való törléssel megszűnik! Tagsági viszony megszüntetéséig, vagy a 

szüneteltetés kéréséig a tagdíj kötelezettség fennáll!  

 

4.3. Tiszteletbeli tagnak nem kell tagsági díjat fizetni! 

 

III. FEJEZET 

 

A gyakorlás, az edzés rendje 

 

5. Gyakorlóterek használata: 

 

5.1. A gyakorlótéren az íjászatot csak abban az esetben szabad megkezdeni, ha az 

egyesület jelen lévő rangidős, teljes jogú, felnőtt tagja (Lövészetvezető) meggyőződött  

 a szabadtéri terület íjászat céljára való használhatóságáról (Pl. a labdarúgó pálya 

kerítésén lévő kiskapu retesze zárja ZÁRVA van, stb.) 

 a vesszőfogók biztonságos elhelyezéséről, azok rögzítéséről, valamint arról, hogy a 

lőtávolon belüli körzetben idegen személyek nem tartózkodnak, illetve nem is 

várhatók. 

 A szabadtéri pályát csak a létesítmény területén elhelyezett táblák (Pl. Házirend, 

stb.) utasításait betartva szabad használni! 

 Belső gyakorlótéren a létesítmény tulajdonosának, vagy üzemeltetőjének külön 

előírásai is szigorúan (Lásd a mindenkori használatbavételi szerződést!) be kell 

tartani! 

 

5.2. Az edzésre megérkező többi résztvevő csak abban az esetben kapcsolódhat be a 

lövészetbe, ha az előttük érkezett, gyakorlatát megkezdett íjász befejezte a sorozatát, 

illetve visszatért a lőállásba, valamint kölcsönösen megbeszélték a baleset 

 megelőzését.  

5.3. Csoportos íjászat (két főnél több) esetén a megjelentek közül egy  felelős személyt 

(Lövészetvezetőt) kell kiválasztani, aki szervezi, irányítja a lövészetet. Lövészetvezető 

csak nagy íjász gyakorlattal,  a többiek előtt emberi tekintéllyel és a Magyar Íjász 

Szövetség (MÍSZ) valamelyik (I-III.) korábbi években megszerzett minősítésével, és 

érvényes MÍSZ versenyzési engedéllyel, vagy az egyesület által kiadott tagsági 

igazolvánnyal rendelkező, felnőtt TAG lehet. Az adott napon, az íjászsport pályafutása 

során legalább egyszer megszerzett, legmagasabb minősítést elért tag a lövészetvezető. 

5.4. Abban az esetben, ha a „kiválasztódott” lövészetvezető edzés közben távozik a 

helyszínről, másik rangidős személynek kell átvennie a tisztséget. 

5.5. Csoportos íjászatot lövészetvezető nélkül gyakorolni TILOS! 
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5.6. Tiszteletbeli, illetve a pártoló tag csak legalább egy fő, teljes jogú tag jelenlétében 

használhatja a gyakorlóteret! 

5.7. A gyakorlás ideje alatt a gyakorlótéren elsősegély felszerelést kell készenlétben 

tartani. Megfelelő a színhely közelében (max. 50 m) tartózkodó gépkocsiban lévő 

készlet is. 

5.8. Csak teljes tisztaságú, szemétmentes gyakorlótéren szabad az íjászat gyakorlását 

megkezdeni! Gyakorlóteret tisztán, szemét,- illetve hulladékmentesen (Pl. polifoom 

darabok, stb.) szabad elhagyni. A gyakorlótér tisztaságáért az aktuális lövészetvezető 

felel!     

 

6. Lövészetvezető feladata: 

 A napi balesetvédelmi oktatás megtartása, melynek keretei között megszervezi a 

gyakorlás részleteit. 

 Gondoskodik a gyakorlótér tisztaságáról! 

 Akadályozza meg, hogy bárki alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer hatása alatt 

vegyen részt az edzésen! 

 Gondoskodik a mentőláda helyszínen történő biztosításáról, annak 

feltöltöttségéről. 

 Gondoskodik a gyerekek és a vendégek biztonságos íjásztatásáról (Pl. külön egy 

tapasztalt felnőtt tagot bíz meg az irányításukra, felügyeletükre) 

 Baleset - szükség - esetén a mentőket, illetve a rendőrséget értesíti. 

 A lőtéren rendetlenkedőt, a balesetveszélyt okozót - belátása szerint - 

figyelmeztetésben részesíti, vagy elküldi a helyszínről. Fegyelmi vétséget 

elkövetőről jelentést tesz az egyesület elnökségének. 

 

7. A felszerelés és használata: 

 

7.1. Csak hibátlan íjász felszerelést szabad használni! Egyéni védőfelszerelések (Pl. 

újvédő, alkarvédő) használta javasolt! 

7.2. Minden gyakorlás, illetve verseny előtt ellenőrizni kell a  felszerelés épségét, hogy ne 

legyen 

 a fő-, vagy segédidegen (húron) szálszakadás, sérült bandázsolás, 

 az íjon repedés, laza csavar, kopott csiga és kapcsolódó elem, 

 a nyílvessző szárán repedés, törés, vagy görbület, 

 a nockon repedés, vagy törés,  

 a tollakon szakadás, ragasztási hiányosság, 

 a nyílhegyeken lazulás, vagy rögzítési hiányosság, 

 csigás íj használata esetén sérült, vagy rosszul működő elsütő szerkezet. 

 

7.3. Az íjász csak a saját alkatához, fizikai erejéhez, képességeihez megfelelő méretű és 

húzóerejű íjat használhat! A felszerelés használatakor a gyárilag megadott műszaki 

paramétereket, minden esetben figyelembe kell venni. A gyártó utasításaitól eltérni 

nem szabad!   

      

7.4. Az íjászat megkezdésekor a 

 csigás íj használata esetén soha nem szabad az elsütőt olyan érzékenyre állítani, 

hogy az ne tartson meg legalább 10 fonttal többet, mint az íj maximális húzóereje 
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 reflex íj felajzásakor meg kell győződni arról, hogy az ideg (húr) megfelelően 

fekszik az íjkarok végein kialakított vápákban, illetve a húrbeakasztó hornyokban 

 a felajzási távolságot is ellenőrizni kell! 

 

7.5. Az íjászat gyakorlása során:  

 Nem szabad az üresen (vessző nélküli) kihúzott íjat „elengedni”, mert az 

nagymértékben károsítja az íjat, és az íjászra, de annak közelében tartózkodókra is 

baleseti veszélyt jelent. 

 Az íjat csak a lőállásban, és csak a célra tartva szabad kihúzni! 

 Az idegre (húrra) helyezett vesszővel közlekedni, a lőállásban forgolódni tilos! 

 A vesszőket mindig a megfelelő tartóban (tegezben) kell tárolni. 

 A gyakorlótáblákon és a versenyeken vadászhegyet használni tilos! 

 A táblába (vesszőfogóba) lőtt nyílvesszőket hajlítás nélkül, hátrafelé úgy kell 

kihúzni, hogy sem a vesszők, de a tábla előtt tartózkodók se sérüljenek meg. A 

vesszők kihúzásakor nem szabad másoknak a vesszőfogóhoz közel állni, mert a 

hirtelen kiszabaduló vesszők végei maradandó sérüléseket okozhatnak (pl. a 

szem)! 

 Az íjászok felszereléseit csak a tulajdonosának, használójának engedélyével 

szabad megérinteni! 

 Terepíjászat és vadászíjászat gyakorlása során a nehezen belátható lővonal esetén a 

csapattársak kötelesek felügyelni a lövések biztonságára! 

 A lőállásban lévő íjászt, társai és a kísérők sem zavarhatják a lövésben! 

 A kísérő viselkedéséért a hozzá tartozó íjász a felelős! 

 Minden, íjjal lőtt sérülésért, az adott vesszőt „elengedő”, a lövést leadó íjász a 

felelős!  

 A közös felszerelésben, a pálya tartozékaiban okozott kárért, az esetlegesen 

személyi sérülés következményeiért az okozó személy teljes felelősséggel tartozik. 

 Felajzott íjat és vesszőket felügyelet nélkül otthagyni tilos!  

 

8. Balesetkor, személyi sérüléskor szükséges teendők: 

 A kisebb sérülések (pl. a felszerelés, vagy a berendezések javítása során kisebb 

vágás, szúrás, stb.) esetén a sérültet elsősegélyben kell részesíteni. A sebet 

fertőtleníteni, majd kötözéssel, vagy sebtapasszal kell ellátni. 

 Nagyobb sérülés esetén a lövészetet azonnal le kell állítani. A sérültet megfelelő 

elsősegélyben kell részesíteni. Súlyosabb sérüléskor a mentőket kell hívni.  

 Íjjal lőtt sérülés esetén a rendőrséget is ki kell hívni. A rendőrök megérkezéséig a 

lövészetvezetőnek intézkednie kell a nyomok megőrzésére.         

 

9. A felszerelés szállítása, tárolása: 

 Tömegközlekedési eszközön, nyilvános helyen (pl. az utcán) az íjat csak megfelelő 

táskában, vagy tokban szabad szállítani. 

 Reflex íjakat a használat után le kell ajzani (az ideget le kell venni, feszteleníteni 

kell) 

 A reflex íjat a tárolás helyén lehetőleg fektetett helyzetben kell tartani. 

 Csigás íjakat gyermekek elől elzártan, függesztett, vagy fektetett helyzetben, 

száraz, túlzott felmelegedéstől védett helyen kell tárolni. 
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10. Ruházat, öltözékek: 

 Külső, szabadtéri gyakorlótéren az időjárásnak, a terepviszonyoknak, az íjászat 

gyakorlásának megfelelő sportruházat használható, illetve ajánlott. 

 A teremben történő gyakorláskor a bérbeadó előírásait, követelményeit szigorúan 

be kell tartani (Pl. sportcipő használata). 

 Az egyesület tulajdonát képező póló utcai használata csak az egyesület érdekeit 

szolgáló (Pl. íjász bemutató, stb.) közös rendezvényekre, edzésekre és a 

versenyekre menetben-jövetben engedélyezett.  

 Az egyesületi póló használata edzéseken nem, de a versenyeken kötelező! 

 Az egyesületi póló épségéről és tisztaságáról minden rendes tag maga 

gondoskodik! 

 Versenyeken, vagy az egyesület külső, közös rendezvényein, a felső ruházaton az 

egyesület logóját tartalmazó kitűzőt kell viselni! 

 

 

IV. FEJEZET 

 

 

11. További, általános előírások: 

 Az egyesület gyakorlóterén megjelenteknek ismerniük kell a balesetvédelemmel 

kapcsolatos előírásokat, szabályokat, azokat szigorúan be kell tartaniuk! Az 

edzéseken megjelenteknek napi aktuális oktatást kell tartani. Az oktatás 

megtartásáért a mindenkori lövészetvezető a felelős!  

 Íjászversenyeken (Versenysport) csak a Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) által 

kiadott, érvényes versenyengedéllyel szabad részt venni. (Lásd a sporttörvény 3. § 

(1.) bekezdését!)  

 Egyéb íjász megmérettetéseken az adott rendezőség elvárásait minden esetben be 

kell tartani! 

 Az egyesület nem vállal semmilyen felelősséget az íjászok felszerelésének 

épségéért, egyéb személyes tárgyaiért. A gondatlanságából, felelőtlenségéből 

adódó káresemény következményeit a károkozók viselik! 

 Az egyesület gyakorlóterén és más magán, illetve közterületen az íjászat, az adott 

időpontban érvényes jogszabályok {175/2003. (X.28.) Korm. rendelet, 1996. évi 

LV. törvény, 218/199. (XII.28.) Korm. rendelet 10.§} keretei között, az íjász teljes 

körű felelőssége mellett történhet! 

 

 

 

Kecskemét, 2016. március 18.               

 

 

            

        Dudás Mihály sk.  

                  elnök 
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175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 

a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről 

(Kivonat) 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) 

bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli 

el: 

1. § E rendelet hatálya a mellékletben felsorolt közbiztonságra különösen veszélyes 

eszközökre és az azokkal kapcsolatos egyes tevékenységekre terjed ki. 

2. § E rendelet alkalmazásában 

1.1 elektromos sokkoló: olyan hordozható elektromos eszköz, amely kis áramerősség 

mellett legfeljebb 10 000 V elektromos feszültség előállítása és közvetítése útján 

védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas, nem kizárólagosan, de beleértve az 

elektromos sokkoló botot, elektromos sokkoló pajzsot, bénító lövedéket kilövő pisztolyt és 

elektromos sokkoló lövedéket kilövő fegyvert; 

2.2 forgalmazás: a közbiztonságra veszélyes eszköz továbbadására irányuló 

tevékenység, ideértve a kereskedelmi tevékenységet is; 

3.3 jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 

rendeletben meghatározott közúti szállító vagy vontató eszköz; 

4.4 közforgalmú közlekedési eszköz: bárki által azonos feltétellel igénybe vehető 

közlekedési eszköz; 

5.5 közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy 

önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe 

vehető, ideértve a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom 

elől el nem zárt részét; 

6.6 nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely. 

3. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos a közbiztonságra különösen 

veszélyes eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső 

tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni. 

(2)7 Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom 

a)8 a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalra, az Országgyűlési Őrségre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a 

Magyarország területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre és 

személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, 

használatát jogszabály megengedi; 

b) azokra a rendeltetésszerűen munkavégzés, sport, hagyományőrző tevékenység, a 

vadászati törvény hatálya alá tartozó vadász által végzett vadászati tevékenység során vagy 

a szokásos életvitel körében használt eszközökre, 

ba) amelyeknek közterületen, nyilvános helyen, valamint közforgalmi közlekedési 

eszközön való birtoklása indokolt és 

bb) amelyek esetében - a tényleges munkavégzés vagy tevékenység során történő 

használaton, a szükséges szállításon kívül - az eszköz birtoklása vagy szállítása rejtve, a 

szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben történik; 

c) azokra a rendeltetésszerűen munkavégzés, sport, hagyományőrző tevékenység, a 

vadászati törvény hatálya alá tartozó vadász által végzett vadászati tevékenység során vagy 

a szokásos életvitel körében használt eszközökre, amelyek közterületen lévő jármű belső 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj1param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj2param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj3param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj4param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj5param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj6param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj7param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj8param
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tereiben más illetéktelen személy számára nem hozzáférhető módon rejtve, a szokásos 

módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben vannak elhelyezve; 

d) azokra az eszközökre, amelyek használata filmfelvétel, színházi előadás, illetve más 

hasonló rendezvény megtartásához szükséges; 

e) a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem 

tartalmazó, legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen 

vagy nyilvános helyen szervezett rendezvényeket. 

4. § (1) Dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 

gramm töltőanyag tömeget meghaladó gázspray csak a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott szervek részére forgalmazható. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eszközök nem kereskedelmi (turista) forgalomban nem 

vámkezelhetők. 

(3) Gázspray, íj, számszeríj, szigonypuska csomagküldő szolgálat, ügynöki tevékenység, 

házalás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján nem forgalmazható. 

(4)9 Olyan elektromos sokkoló nem gyártható, nem szerezhető meg, nem 

birtokolható és nem forgalmazható, amely az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más 

kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk 

kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet szerint tiltott 

eszköznek minősül. Ez a tilalom a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, az Országgyűlési Őrségre, a nemzetbiztonsági 

szolgálatokra, a Magyarország területén állomásozó fegyveres szervekre és a 

közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására és használatára engedéllyel 

rendelkező szervekre és személyekre is vonatkozik. 

5. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gázspray közterületen, nyilvános helyen - 

ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön 

csak tokban, dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható 

(szállítható). 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

(2)-(4)10 

7. §11 Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen 

vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 

2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 

rendelkezéseket állapítja meg. 

 

Melléklet a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz: 

a)12 az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t 

meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, 

a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat 

kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, 

csúzli); 

b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz 

(különösen: ólmosbot, boxer); 

c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek; 

d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével 

támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray); 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj9param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj10param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj11param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj12param
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e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt 

megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat); 

f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot 

előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló); 

g)13 az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére 

szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó 

szerkezetek). 

 

 

 

 „218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről” 

szóló jogszabályból 

(Kivonat) 
 

 

„A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés  

 

10. § (1) Aki a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására, szállítására, 

forgalmazására vonatkozó szabályokat megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal 

sújtható.  

(2) Azt az eszközt, amelyre az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el 

kell kobozni.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe 

tartozik.  

 

 

Sportrendezvény rendjének megbontása  

 

10/A. § (1) Aki sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott 

csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, vagy ott tartózkodik, illetőleg e területre 

bármit bedob, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben kitiltásnak is 

helye van.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe 

tartozik.  

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély 

keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható. „ 

 

*** 

 

1996. évi LV. törvény 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
 

Tiltott vadászati eszközök: 

37/A. § (1) E törvény alkalmazásában tiltott vadászati eszköznek minősül: 

 1. a mérgezett hegyű és robbanó fejű nyílvessző; 

     2. a számszeríj; 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300175.KOR#lbj13param
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                         ….. 

A vadász: 

59. §  Vadászati tevékenységet érvényes vadászjegy vagy vadászati engedély birtokában az a 

természetes személy folytathat, aki 

a) vadászlőfegyverrel való vadászat esetén vadászlőfegyver-tartási engedéllyel, 

b) a ragadozó madárral való vadászat esetén a természetvédelmi hatóság által ragadozó madár 

tartására kiadott engedéllyel, 

c) elöltöltő fegyverrel való vadászat esetén az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára 

jogosító engedéllyel, 

d) vadászíjjal való vadászat esetén vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsgával, vagy 

e) magyar agárral való vadászat esetén agarászatra feljogosító kiegészítő vizsgával, és 

vadászatra alkalmas magyar agárral 

rendelkezik. 

 

*** 

 

115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet a kézilőfegyverekről és lőszerekről, a 

gáz- és riasztófegyverekről, valamint a légfegyverekről és a lőterekről 
(kivonat) 

 

1. § (2) E rendelet hatálya alá tartozik a polgári használatra szolgáló kézilőfegyver (ideértve a 

lőfegyver-fődarabot és a hatástalanított lőfegyvert), a lőszer [ideértve a lőszerelemet 

(lőszeralkatrészt)], a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, valamint a lőtér, a lőfegyver- és 

lőszertárolóhely, a nem polgári célú hatástalanított kézilőfegyver és a számszeríj. 

 

* 

29. § (1) Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen használható a terület 

kezelőjének hozzájárulásával és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások értelemszerű 

alkalmazása mellett. Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság, vadászterületen 

pedig a vadászatra jogosult hozzájárulását is be kell szerezni. 

* 

34. § (1) E rendelet alkalmazásában 

... 

k) lőtér: a lövészeti oktatásra, a sportlövészetre, valamint a lőfegyverek kipróbálására szolgáló 

terület, építmény; 

 

 

 

 

 

 


