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Szemelvények az íjászatra vonatkozó egyes jogszabályokból 
forrás: CompLex CD Jogtár, a 2004. 05. 01-i állapot szerint, 
���� KJK – KERSZÖV Kft. (www.complex.hu) Budapest 

 
• 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet a kézil�fegyverekr�l és l�szerekr�l, a 

gáz- és riasztófegyverekr�l, valamint a légfegyverekr�l és a l�terekr�l 
(kivonat) 

 
1. § (2) E rendelet hatálya alá tartozik a polgári használatra szolgáló kézil�fegyver (ideértve a 
l�fegyver-f�darabot és a hatástalanított l�fegyvert), a l�szer [ideértve a l�szerelemet 
(l�szeralkatrészt)], a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, valamint a l�tér, a l�fegyver- és 
l�szertárolóhely, a nem polgári célú hatástalanított kézil�fegyver és a számszeríj. 
 
3. § (1) Hatósági engedély szükséges 
… 
d) a l�tér, a l�fegyver- és a l�szertárolóhely üzembehelyezéséhez; … 
 
29. § (1) Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen használható a terület 
kezel�jének hozzájárulásával és a l�térre vonatkozó biztonsági el�írások értelemszer� 
alkalmazása mellett. Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság, vadászterületen 
pedig a vadászatra jogosult hozzájárulását is be kell szerezni. 
 
34. § (1) E rendelet alkalmazásában 
… 
k) l�tér: a lövészeti oktatásra, a sportlövészetre, valamint a l�fegyverek kipróbálására szolgáló 
terület, építmény; 
 
 
 
• 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes 

eszközökr�l (kivonat) 
 
A Rend�rségr�l szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ�ket 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. forgalmazás: a közbiztonságra veszélyes eszköz továbbadására irányuló tevékenység, 
ideértve a kereskedelmi tevékenységet is; 
2. járm�: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendeletben meghatározott közúti szállító vagy vontató eszköz; 
3. közforgalmú közlekedési eszköz: bárki által azonos feltétellel igénybe vehet� közlekedési 
eszköz; 
4. közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehet�, ideértve a 
közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom el�l el nem zárt 
részét; 
5. nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthet�, mindenki számára nyitva álló hely. 
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3. § (1) Jogszabály eltér� rendelkezése hiányában tilos a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lév� járm�vek bels� tereit is -, 
valamint közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni. 
(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom 
a) a Magyar Honvédségre, a Határ�rségre, a rendvédelmi szervekre, a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres 
szervekre, továbbá azokra a szervekre és személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen 
veszélyes eszköz birtoklását, használatát jogszabály megengedi; 
b) azokra a rendeltetésszer�en munkavégzési, sport és a szokásos életvitel körében használt 
eszközökre, melyeknek közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lév� járm�vek bels� 
tereit is -, valamint közforgalmi közlekedési eszközön való birtoklása indokolt, feltéve, ha a 
tényleges munkavégzésen (tevékenységen) vagy az igazolható munkavégzéshez 
(tevékenységhez) szükséges szállításon kívül a birtoklás (szállítás) rejtve vagy a szokásos 
módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben, illet�leg egyéb biztonságos 
módon történik; 
… 
4. § (1… 
(2) … 
(3) Gázspray, íj, számszeríj, szigonypuska csomagküld� szolgálat, ügynöki tevékenység, 
házalás és az információs társadalommal összefügg� szolgáltatás útján nem forgalmazható. 
… 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ� 30. napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej�leg hatályát veszti a közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközökr�l szóló 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 
123/2002. (V. 15.) Korm. rendelet. 
(3) 
(4) 
Melléklet a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez 
A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz: 
a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t 
meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretét�l függetlenül a dobócsillag, a 
rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilöv� 
készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli); 
 
 
• 2004. évi I. törvény a sportról (kivonat) 
 
1. § (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 
(2) Sporttevékenységnek min�sül a meghatározott szabályok szerint, a szabadid� eltöltéseként 
kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszer�en végzett testedzés vagy szellemi 
sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai er�nlét és a szellemi teljesít�képesség 
megtartását, fejlesztését szolgálja. 
 
 
 
• 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekr�l (kivonat) 
 
20. § (1) El kell kobozni azt a dolgot, 
a) amelyet a szabálysértés elkövetéséhez eszközül használtak, ha az eljárás alá vont személy 
tulajdona vagy egyébként is, ha birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti; 



 3 

… 
(6) Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll. 
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 
az egyes szabálysértésekr�l 
 
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés 
 
10. § (1) Aki a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására, szállítására, 
forgalmazására vonatkozó szabályokat megszegi, 
ötvenezer forintig terjed� 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 rend�rség hatáskörébe 
tartozik. 
 
Számszeríj, szigonypuska jogellenes használata 
 
21. § (1) Aki számszeríjat, szigonypuskát a jogszabályban meghatározott rendelkezésekt�l 
eltér�en használ, 
ötvenezer forintig terjed� pénzbírsággal sújtható. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rend�rség hatáskörébe 
tartozik. 
 
 
 


