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Tárgy:  Airsoft Egyesület területhasználati 
kérelmének elbírálása 

Sorszám: IV/11 

Elıkészítette: dr. Farkas László jogi munkatárs 
Kálmán Tibor sportreferens 
dr. Kovács Gergely Pál jogi munkatárs 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Kulturális és Sport Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. december 17-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

A BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület (a továbbiakban Egyesület) az 
elıterjesztéshez mellékelt területhasználati kérelmet nyújtotta be Békés Város 
Önkormányzatához sportrendezvényeinek megtartása céljából. A kérelemben a Békés-Dánfok 
mellett lévı – a csatolt térképvázlaton jelölt – az ingatlan-nyilvántartásban Békés belterület 
6929/10 hrsz.-on felvett erdıterületet érintené. 

Az airsoft a paintballhoz hasonló, biztonságos, erıszakmentes, stratégai-taktikai 
csapatjáték. Alacsony energiájú légfegyverekkel (teljesítményük kb. 0,5-3,3 Joule) játsszák, 
melyek kb. 0,2 gramm tömegő, a természetben lebomló, mőanyag lövedékek 30-40 m-es 
távolságba történı kilövésére alkalmasak. A játék során kötelezı védıfelszerelést viselni, 
melynek használata gyakorlatilag kizárja a lövések által eredményezett sérülések lehetıségét. 

Az Egyesület a fenti helyszínen heti rendszerességgel, hétvégenként kívánja megszervezni 
rendezvényeit. A heti rendezvényeken 20-30 fı venne részt. E mellett az évente tartandó 3-5 
országos rendezvényen 60-150 fı jelenne meg. 

Az airsoft országosan ismert és gyakorolt játék, amely részletes szabályzattal rendelkezik 
(az elıterjesztéshez mellékelve). E szabályzatról megállapítható, hogy minden lehetséges 
veszélyforrásra kiterjedı biztonsági elıírásokat tartalmaz, ezért a játék szabályzatnak 
megfelelı gyakorlása nem fenyeget semmilyen kárral sem az önkormányzati tulajdon, sem 3. 
személyek tekintetében. 

Az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a 
továbbiakban: Törvény) 91. §-a alapján az airsoft sportot az erdıben őzni kívánó személyek 
az erdı látogatóinak minısülnek: 

 
„91. § (1) Az erdıben - annak rendeltetésétıl függetlenül - üdülés, sportolás és kirándulás 

céljából gyalogosan bárki saját felelısségére ott tartózkodhat, amit az erdıgazdálkodó tőrni 
köteles, kivéve, ha 

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy 
b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte. 
(2) Aki erdıben nem erdıgazdálkodással összefüggı tevékenység céljából tartózkodik, az e 

törvény alkalmazásában az erdı látogatója. 
(3) Az erdıgazdálkodó és az erdı tulajdonosa az erdı látogatójától a látogatásért díjat nem 

kérhet, azonban jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére. 
(4) Az erdı látogatója 
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a) az erdei életközösségben, az erdı talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem 
okozhat, 

b) az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerő erdıgazdálkodási tevékenységet 
indokolatlanul nem zavarhatja. 

(5) Üdülési, sportolási, illetıleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan 
sem vehetı igénybe 

a) az erdısítés területe, amíg a rajtalévı faállomány a két méter átlagos magasságot el nem 
éri; 

b) az erdırezervátum magterülete.” 
 

Mint ahogyan az idézett jogszabályhelybıl kitőnik, az erdıgazdálkodó, azaz Békés 
Város Önkormányzata jogosult – a fenti törvényben vagy más jogszabályban foglaltaknak 
megfelelıen – korlátozni az erdılátogatást. A 6929/10 hrsz-ú erdı vadászati jogával a 
Kittenberger Vadásztársaság rendelkezik. A Törvény 94. §-a szerint:  

„ 94. § (1) Az erdıgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdı egyes 
részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás 

a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy 
b) az egyes erdıgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza. 
(2) A vadászat idıtartamára a vadászatra jogosult az erdıgazdálkodó hozzájárulásával 

átmenetileg korlátozhatja az erdı egyes részeinek a látogatását.” 
 
Fentiek értelmében az Önkormányzat írásbeli engedély kiadása útján tehetné lehetıvé 

az Egyesület számára az erdı használatát, melyben rögzítésre kerülnének az egyes 
korlátozások. Az Egyesületet kötelezni kell arra, hogy az ingatlan használatával kapcsolatban 
alkalmanként elızetesen egyeztetessen a Kittenberger Vadásztársasággal, akik a vadászatok 
idejére korlátozhatják az erdı látogatását. Szintén célszerő elıírni, hogy a tevékenységüket a 
növény- és álltavilág lehetı legkisebb zavarása mellett gyakorolják, a játékok esetén 
megfelelı személyzet biztosítsa azt, hogy illetéktelenek ne menjenek a területre, illetve, hogy 
a hulladékot szedjék össze. Célszerő az engedélyt egyelıre korlátozott idıre megadni, és azt, 
amennyiben az abban foglaltakat az Airsoft Egyesület maradéktalanul betartja, 
meghosszabbítani. Az engedély tervezetét az elıterjesztéshez mellékeltük. 

Bár a Törvény alapján az erdı látogatása fejében díjat szedni nem lehet, az Egyesület a 
használat engedélyezése esetén, önkéntes alapon a következıket vállalja: 

 

• Békés Város Önkormányzatának nagyobb rendezvényein (pl. Madzagfalvi Napok) 
tevékenységével kapcsolatban színvonalas bemutatókat tartanak, 

• A területen található lehullott faágakat, gallyakat az egyes használati alkalmakkor 
összeszedik, és a Kittenberger Vadásztársasággal elızetesen egyeztetett helyen 
felhalmozza. 

• A játékok befejeztével nem csak az ı tevékenységükbıl származó, hanem valamennyi 
a területen található hulladékot összegyőjtik. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testülettıl az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete a BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı 
Egyesület számára – a jegyzıkönyv … számú mellékletét képezı Engedélyben 
foglalt korlátozásokkal – engedélyezi sportrendezvényeinek megtartását a Békés 
belterület 6929/10 hrsz.-ú erdı mővelési ágban nyilvántartott ingatlanon. 

2. Felhatalmazza polgármesterét, az Engedély aláírására. 
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Határid ı:  intézkedésre azonnal 
Felelıs:          Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. december 8. 

            Izsó Gábor 
          polgármester 

……………………… 
Jogi ellenjegyzı 

 

……………………… 
Pénzügyi ellenjegyzı 
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Békés Város Polgármesterétıl 
5630 Békés, Petıfi u. 2. Tel.: 411 - 111 
 

 
E N G E D É L Y 

 
 
amely Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete (5630 Békés, Petıfi Sándor utca 
2., képviseli: Izsó Gábor polgármester) …/2009. (XII. 17.) határozata, valamint az 
erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXII. tv. 91-94. §-
ában foglalt rendelkezések alapján került kiállításra, és amelyben a Képviselı-testület  
kinyilvánítja, hogy, mint a Békés belterület 6929/10 hrsz-ú, 15 ha 6689 m2 alapterülető 
erdı mővelési ágú ingatlan tulajdonosa (erdıgazdálkodó) 2010. január 1-tıl 2010. 
december 31-ig terjedı idıtartamra 
 

ENGEDÉLYEZI  
 
a BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület (5630 Békés, Szabó Dezsı utca 23., 
képviseli: Nádasi János elnök, ill. Vágási Péter ügyvezetı ) tagjai és vendégei számára az 
1/1 arányban tulajdonát képezı Békés belterület 6929/10 hrsz-ú ingatlanon az airsoft 
rendezvények céljából történı erdılátogatást az alábbi korlátozásokkal: 
 
1. A BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület köteles minden olyan alkalommal, 
amikor használni kívánja a területet, elızetesen egyeztetni a Kittenberger 
Vadásztársaság (vagy a területre vonatkozó használati jogviszonyok változása esetén a 
területet aktuálisan használó személy vagy szervezet) aktuálisan kijelölt 
kapcsolattartójával a következı használat idıpontjáról, id ıtartamáról és esetleges 
további feltételeirıl (továbbiakban egyeztetés). Ez a rendelkezés nem zárja ki annak a 
lehetıségét, hogy az egyeztetés egyszerre több, BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı 
Egyesület általi területhasználati idıpontra vonatkozzon. A Vadásztársaság a vadászat 
idejére átmenetileg korlátozhatja, kizárhatja az erdı látogatását. 
 
2. A BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület köteles az erdı látogatása során a 
Magyar Airsoft Szabályzatban foglaltakat szigorúan betartani, betartatni. 
 
3. A BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület fokozott gondossággal ügyel arra, 
hogy a területen folytatott tevékenysége során lövedék ne hagyja el a területet, továbbá 
gondoskodik a terület biztosításáról, vagyis annak elhárításáról, hogy azon idıtartam 
alatt, amíg a területen tartózkodik, olyan személy ne lépjen a területre, aki nem tud, 
vagy kellı gondosság mellett sem tudhat arról, hogy a területre való belépése számára 
veszélyt jelenthet. 
 
4. A BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület köteles tartózkodni a terület 
növény és állatvilágának háborításától, illetve köteles fokozott gondossággal ügyelni 
annak eredeti állapotban való megırzésére. 
 
5. A BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület jogosult a területen a 
Szabályzatnak megfelelı terepakadályok elhelyezésére, azonban köteles azokat minden 
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egyes használati alkalom (mely alatt a területre való belépéstıl az onnan történı 
távozásig terjedı idıtartamot kell érteni) végén eltávolítani, és egyidejőleg gondoskodni 
a terület használati alkalmat megelızı állapotnak megfelelı helyreállításáról (így 
különösen a szemét eltakarításáról). 
 
6. A BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület köteles felelısséget vállalni 
minden általa okozott kárért, függetlenül attól, hogy az a területen, vagy a területen 
kívül, illet ıleg Bérbeadónak, vagy harmadik személynek a sérelmére következett be. 
 
7. A BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület köteles tartózkodni az erdı 
látogatásától addig az idıtartamig, amíg az erdıgazdálkodó a területen 
erdıgazdálkodási munkákat végez. 
 
8. BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület tagjai, illetve meghívottjai az erdı 
látogatása során kötelesek az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXII. törvényben foglaltakat maradéktalanul betartani. 
 
Békés, 2009. december 18. 
 
 

P. H.  
 
 
 

___________________________ 
Békés Város Önkormányzata 

képviseli 
Izsó Gábor Polgármester 


