
Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök versus szúró- vagy vágó eszközök. --- 2015. 

május 

 

A 253/2004. Korm. r. 5. § (1) bek. a) pont szerint a lőfegyvertartására szolgáló engedélyt     

kötelezően hat hónap időtartalomra vissza kell vonni, amennyiben az engedélyest a 

közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés  miatt jogerősen 

elmarasztalják.  

 

Fenti jogszabályi rendelkezés miatt röviden bemutatom a közterületen hordott szúró- vagy vágó 

eszközökre vonatkozó szabályokat. Az ide vonatkozó szabályokat a közbiztonságra különösen 

veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) tartalmazza. 

 

A rendelet pontos meghatározását adja az abban használt fogalmaknak. Eszerint: 

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

meghatározott közúti szállító vagy vontató eszköz; 

közforgalmú közlekedési eszköz: bárki által azonos feltétellel igénybe vehető közlekedési 

eszköz; 

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; 

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

 

Ezek a helyek azok, ahol tiltott a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz magunknál 

tartása, birtoklása! 

 

A R. 3. § (1) bekezdésében megfogalmazott tiltó rendelkezés szerint 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. 

 

A rendelethez tartozó  melléklet a) pontja tartalmazza a  közbiztonságra különösen veszélyes 

eszköz fogalmi meghatározását, melyeket a vadászok által szükségszerűen használt kések, 

egyéb eszközök szempontjából két tilalmazott csoportra lehet osztani: 

1.) az a szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, 

2.) a szúróhossz és vágó él méretének figyelembevétele nélkül a dobócsillag,  rugóskés és 

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

készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli); 

 

A R. 3. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt 

tilalom  
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, 

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 tereiben más 



illetéktelen személy számára nem hozzáférhető módon rejtve, a szokásos módon becsomagolva, 

szétszedve vagy zárt tárolóeszközben vannak elhelyezve;” 

 

Összegezve tehát a fentieket nem lehet közterületen birtokolni olyan kést, aminek a vágóéle 

vagy a szúróhosszúsága meghaladja a 8 cm-t, kivéve, ha a kés munkavégzési, sport- vagy egyéb 

szokásos életviteli tevékenységhez tartozik. 

Az eszköz közterületen való birtoklására, szállítására a tényleges munkavégzésen és szükséges 

szállításon kívül szokásos módon tokban vagy csomagolva vagy egyéb biztonságos 

módon  kerülhet sor. 

A vadászkés a vadásznál szokásos életviteli tevékenységhez tartozik, hiszen annak segítségével 

olyan feladatot lát el, amit jogszabály ír elő számára. A vad zsigerelése ugyan logikus, de 

jogszabályban nem kötelezően előírt tevékenység; viszont a krotália behelyezése a vad 

csánkjába már szigorú követelmény. Ezzel az aktussal veszi át a vadász a vad tulajdonjogát az 

államtól, melynek elmulasztását enyhébb esetben jogosulatlan vadászat, de akár 

bűncselekmény (lopás, orvvadászat) megállapítása is követheti.  

 

Járműben, közforgalmú közlekedési eszközön, közterületen és nyilvános helyen a vadászkést 

csak becsomagolva (hátizsákba, táskába téve, vagy oly módon becsomagolva, hogy mások 

számára az ne legyen felismerhető stb.) lehet szállítani, tartani. A kés szokásos eszköze lehet 

annak is, akinek a munkája vagy hobbija során valamit el kell vágni, ki kell hegyezni, le kell 

blankolni, át kell szúrni, le kell kaparni. A tevékenységek felsorolása szinte végtelen.  

 

Az a lényeg, hogy kellőképpen legyen megindokolva maga a tevékenység és a kés akkor 

kerüljön elő a szokásos és biztonságos rejtett hordmódból, amikor azzal valóban 

dolgozunk.  
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