
Az éjjellátó készülékek használata --- 2014. szeptember 

 

Napjainkban gyakran felvetődik vadászkörökben a különböző éjjellátó eszközök problémaköre. 

A második, harmadik vagy magasabb generációs éjjellátó távcsövek a vonatkozó jogszabályok 

alapján egyértelműen haditechnikai eszköznek minősülnek (amennyiben elsőnél magasabb 

generációs, és/vagy rendelkezik beépített szálkereszttel), így ezen eszközök megszerzésének és 

tartásának vonatkozásában felmerülhetne a visszaélés haditechnikai eszközzel, vagy visszaélés 

kettős felhasználású termékkel bűncselekmény elkövetésének a gyanúja. 

Ez azonban az 1978. évi IV. törvény (korábbi Btk.) rendelkezései alapján sem minősült 

bűncselekménynek, s az új büntető törvénykönyv (2012. évi C. törvény) szerint sem tekinthető 

annak. A megszerzés, felhasználás, tartás stb. csak a tiltott haditechnikai termékek 

vonatkozásában minősül bűncselekménynek, egyéb haditechnikai termék vagy kettős 

felhasználású termék magánszemélyek általi megszerzése, birtoklása illetve használata nem 

bűncselekmény. Márpedig semmilyen éjjellátó eszköz nem tartozik a "tiltott haditechnikai 

termék" kategóriájába. 

 

Összefoglalva a fentieket, véleményem szerint a második vagy magasabb generációs éjjellátó 

kereső vagy céltávcső megszerzése, tartása nem minősül sem haditechnikai eszközzel 

visszaélésnek, sem kettős felhasználású termékkel visszaélésnek, tehát nem bűncselekmény.  

Mindezek ellenére azonban felhasználásuk módjára vonatkozóan léteznek jogszabályi 

előírások, melyek megszegése közigazgatási szankcióval sújtható szabályszegések, és akár a 

vadászati engedély bizonyos időre történő bevonásával és a lőfegyvertartási engedély 

visszavonásával is járhat. 

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 4. § (1) bekezdésének e) pontja 

alapján, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem engedélyezhető lézeres célzókészülék 

és éjszakai irányzék lőfegyverre történő felszerelése. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 71. 

§ (1) bekezdése szerint, a vadászat rendje megsértésének minősül az elektronikus optikai 

eszközzel, elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló éjszakai lövésre alkalmas 

eszközökkel történő vadászat. A törvény 71. § (2) bekezdésének e) pontja szerint nem minősül 

elektronikus optikai eszköznek a céltávcsőben célzás megkönnyítése céljából elektronikusan 

megvilágított irányzék. 

Összegezve a fentiekben leírt hatályos jogszabályokban foglaltakat:  

- a fegyverre helyezhető éjjellátó készülékek használata nem engedélyezett, 

megszerzésük és tartásuk azonban nem ütközik jogszabályba.  

- a kereső éjjellátó távcsövek megszerzése, tartása, használata nem tiltott. 
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