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MISKOLCI ÍJÁSZ EGYLET MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

Etikai kódex 

Az etikai kódex tárgya: 

Egy általánosan és sokoldalúan megfogalmazott magatartásrend, melyet azért tartunk fontosnak, mert az íjászat 

fokozottan veszélyes sportág, ahol elengedhetetlen a koncentráció, a körültekintés, az óvatosság, az egymásra 

figyelés és a sporteszközök helyes, tudatos használatának elsajátítása. 

Az egyesület tagjainak joga van nyugodt és csendes körülmények között edzenie és kötelessége, hogy az alapvető 

magatartási normákat betartsa. 

 

Az etikai kódex célja: 

o a megfelelő íjász szellemiség kialakítása, 

o a hierarchia megszilárdítása, 

o a csapatközösségek egészséges légkörének kialakítása, 

o segítség a tagoknak az élet okozta lelki nehézségek íjászhoz illő magatartással való leküzdése, 

o a tagok identitás tudatának, pozitív életszemlélet kialakítása, 

o segítse a fegyelmezett viselkedéssel, megfelelő szemlélettel és kemény edzéssel a kimagasló 

versenyeredmény elérését és a kitűzött célok megvalósítását, 

o olyan egészséges életforma kialakítása, melyben a kudarcok is ösztönzőleg hatnak a siker elérésére. 

 

Feladata: 

o a kezdő számára viselkedésmintát mutasson, 

o a haladó számára útmutatót adjon, 

o az edző számára meghatározza a lelki és erkölcsi nevelés irányvonalát. 

o olyan kép kialakítása a íjászatról a tagok magatartásán keresztül, melyre büszkék lehetünk, és jó példát ad a 

többi íjász számára.  

 

A követendő magatartási normák: 

 

Az íj fegyver. Ennek megfelelően kell bánni vele. 

o Az íjász tiszteli a felszerelésében lakozó erőt 

o veszélyessége miatt mindig a lehető legnagyobb elővigyázatossággal kezeli 

o a felszerelését mindig tisztán tartja 

o a felszerelés épségéről minden használat előtt meggyőződik 

 

Az íjászat harcművészet, életforma, sport. Ennek megfelelő tisztelettel kell művelni. 

o Tisztelni és óvni kell a természetet és törekedni kell a vele való harmóniára  

o Az íjászat végtelenül egyszerű (csak el kell találni a célt), de végtelenül bonyolult (mindig el kell találni a 

célt) 

o Mint minden harci művészetben/sportban egyedül kell járni az utat, de megtalálni a helyes utat csak 

keveseknek adatik meg 

o Ezért tisztelni kell a tapasztalatot, érdemes megfogadni a tanácsokat és elfogadni az útmutatást 

o A tehetség adomány, de önmagában nem elegendő a célok eléréséhez 

o A célok eléréséhez kitartó, türelmes az útmutatásoknak megfelelő gyakorlás vezet 

 

Az íjász ember. Ennek megfelelően kell bánni vele és ennek megfelelően kell viselkednie. 

o Minden tagnak tisztelettudóan, udvariasan, szerényen és előzékenyen kell viselkednie más emberekkel 

o ugyanezt a viselkedést várhatja el másoktól 

o akinek kérdése, problémája merül fel az, ha a közösségre vonatkozik nyílt színen, ha személyes jellegű 

négyszemközt kulturáltan rendezze 

o kerülendő az egyesületről, egyesületi tagokról és az egyesület tevékenységéről negatív véleményeket 

mások előtt hangoztatni 

 

A szabályok nem korlátoznak, hanem védenek. Ennek megfelelően kell viszonyulni hozzájuk. 

o Minden íjjal leadott lövés sérülést okozhat ezért a lőtéri szabályok betartása kötelező 

o továbbá józanész használata 
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GYAKORLATI SZABÁLYOK 

 

 

1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

l. A tagok saját önálló döntésük alapján vesznek részt az edzéseken, bemutatókon, edzőtáborokon, a versenyeken és 

felelősek tetteikért. 

 

2. A tagok kijelentik, hogy teljesítmény fokozása céljából nem alkalmaznak olyan eljárást, amely: 

 mesterségesen módosítja a vér alkotóelemeit vagy biokémiáját, 

 átmenetileg befolyásolja a személyiségi reakciókat, 

 azzal a céllal szünteti meg vagy csökkenti a fájdalmat vagy egyéb figyelmeztető tüneteket, hogy a sportoló 

olyankor is képes legyen meghatározott teljesítményt nyújtani, amikor az állapota miatt nem lenne 

kívánatos, 

 megváltoztatja az életkornak és nemnek megfelelő tulajdonságokat. 

 A sportteljesítmény fokozására nem adható olyan gyógyszer, kábítószer, pszihotrop anyag, gyógyszernek 

nem minősíthető gyógyhatású anyag, továbbá egyéb gyógyító eszköz, amely módosítja a szellemi és fizikai 

képességet. 

 

Tilos továbbá ezen anyagok tárolása, terjesztése, továbbítása, adás-vétele és tűrése. Ha valamely egyesületi tag 

tudomást szerez ilyen és ehhez hasonló ügyletekről, köteles azt haladéktalanul azt az Elnökségnek jelenteni. 

Amennyiben ezt elmulasztja, vagy hasonló dopping ügyletekben részt vesz, azonnali hatályú kizárását 

eredményezheti. 

 

3. A tagok a megszerzett íjásztudásukkal semmilyen körülmények között nem élnek vissza. 

 

4. Edzésre alkoholos és/vagy egyéb tudatmódosító szer befolyásoltság alatt nem lehet részt venni, ha valakinek 

erről tudomása van, és nem jelzi az elnökség felé ő is felel a veszélyeztetésért. 

 

5. Az egyesületi tag a tagságának megszüntetéséről írásban értesítse az egyesület vezetőségét. 

 

6. Hivatalos bemutatókon, az egyesületi tagok önkéntesen vesznek részt. Felelősök meghatározása, az elnökség 

feladata. Bemutatók szervezésébe a vezetőséget, minden esetben be kell vonni. A megrendelő és az Elnök az aki a 

részleteket leegyezteti. A bemutató felelősének kötelessége a rendezvény szervezését folyamatosan dokumentálni 

írásban a vezetőség felé. Dokumentációnak tartalmaznia kell: bemutatón résztvevők nevét, az egyesület eszközeit, 

amit felhasználnak a bemutató során, ezek állapot leírását, esetleges sérüléseit. Írásban köteles beszámolni a 

vezetőségnek a rendezvényről 5 napon belül. Ha ez elmarad az elnökség kérdőre vonhatja a rendezvény felelősét. 

 

7. A szertár kulcsai elnökségi döntés alapján kerülnek szétosztásra. Az elnökség tagjai dönthetnek kérés alapján az 

egyéni edzések tartásáról és pályahasználatról. 

 

8. A füves pálya karbantartása valamennyi egyesületi tag feladata és kötelessége. A tisztaságért és a pálya 

rendeltetésszerű használatáért minden egyesületi tag felelős. A szertár tisztasága és rendje is az egyesületi tagok 

felelőssége. A szertár és a pálya karbantartásának szervezésért a szertáros a felelős. 

 

9. Az egyesületi eszközök javítása és új eszközök vásárlása az Elnökség feladata. Felelősök erre is kijelölhetők az 

elnökség jóváhagyásával. 

 

10. Minden vásárlás, megrendelés a vezetőség engedélyével történik. Az előre nem egyeztetett és jóváhagyott 

kiadások ellenértékét az egyesület nem köteles megtéríteni. 

 

11. A tagok kötelessége a tanfolyami és tagdíjakat az alapszabályban leírt módon való fizetése. Aki többszöri 

felszólításra sem rendezi anyagi lemaradását kizárásra kerül a tagok sorából. 
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2§ LŐTÉRI SZABÁLYOK 

1. A lövészet vezetésére jogosult személyek utasításainak kötelesek eleget tenni a lövészeten résztvevők 

2. A lövést megkezdeni és a vesszőkért a célhoz kimenni csak a lövészetvezető utasítására (sípszó) lehet 

3. A lövészeten részt vevők kötelesek mindent megtenni a sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében 

4. Ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy a lőtéren nem tartózkodhat. 

5. Az íjra vesszőt tenni (betölteni) csak a lőállásban szabad 

6. Betöltött íjjal a lőirányból elfordulni TILOS 

7. Íjat megfeszíteni csak a célra tartva szabad 

8. Lövést leadni csak a közvetlenül szemben lévő célra szabad, TILOS a keresztbe lövés. 

9. A lövés végeztével hátra kell lépni a lőállásból helyet hagyva másoknak ill. jelezve a lövészet vezetőjének 

10. A lőállásban lévő íjászt bármely módon zavarni TILOS. 

11. A lövészeten résztvevők felelősek az általuk leadott lövésekért 

12. A lövészeten a felszerelés hibájából bekövetkező károkért, balesetekért az azt használó felel. 

13. Rendszeresen ellenőrizni kell a felszerelések állapotát. A lövészet közben sérült felszerelés tovább nem 

használható. 

14. Amennyiben a lőtéren balesetveszélyes helyzet alakul ki a lövészetet azonnal fel kell függeszteni. 

Újraindítani csak a veszélyhelyzet elhárítása után a lövészet vezetőjének engedélyével szabad. 

15. A lőtéren hangoskodással és más oda nem illő tevékenységgel a gyakorlókat zavarni tilos és 

balesetveszélyes 

16. A nem megfelelő viselkedést tanúsító személyt a lövészet vezetőjének joga van a lőtér elhagyására 

felszólítani. A lőtéren való szándékos helytelen viselkedés fegyelmi eljárást von maga után 

17. Egyesületi tulajdonú eszközöket használatra csak az arra jogosult személy adhat ki 

18. Az egyesületi tulajdonú eszközökben (íj, nyílvessző, alkarvédő, újvédő) a használó hibájából bekövetkezett 

károkért a használó felel. 

19. A lövészeten résztvevőknek törekedni kell arra, hogy az egyesületi vesszőfogók és állványok minél 

kevesebb kárt szenvedjenek (csak gyakorló hegy használata megengedett) 

20. Saját vesszőfogó és állvány használata megengedett amennyiben azok biztonsággal megállítják a használt 

nyílvesszőket 

21. A lőtéren és környékén tilos a szemetelés. 

22. Vesszőszedéskor a vesszőt szedő személynek meg kell győződnie arról, hogy amíg a vesszőfogóból nyilat 

távolít el, ne álljon mögötte senki. A vesszőt szedő személy mögött balesetvédelmi okokból tartózkodni 

TILOS! Más személy nyilait csak kérésére távolítsuk el a vesszőfogóból. 

23. A dohányzás kizárólag a kijelölt területen engedélyezett, csikkgyűjtő edény használata kötelező. 

24. A lőteret 14 év alatti személy csak törvényes képviselő-, vagy törvényes képviselő által megbízott 

nagykorú személy felügyelete mellett látogathatja. 14 év feletti gyermek a törvényes képviselőjének írásos 

engedélyével vehet részt a lövészeten, melyben egyidejűleg felelősséget vállal a gyermek által okozott kár 

megtérítésért. 
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3§ EDZŐTERMI ÉS PÁLYA HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK 

1. Az edzőterembe utcai cipővel belépni, ott enni, inni; dohányozni, hangosan beszélgetni, zavaróan, 

felelőtlenül viselkedni tilos! (Ez a látogatókra is vonatkozik!) 

2. A terembe és pályára érkezéskor mindenki köszön a másiknak! 

3. Az edzés csakis az edző, vagy a megbízott edző jelenlétében (illetve tudtával és engedélyével) kezdhető el. 

4. Az edzésekről késni, vagy hamarabb elmenni nem, vagy csak indokolt esetben lehet. Részt kell venni az 

edzések lefolytatásában, bemelegítés, alapozás, szabad lőgyakorlat stb. Az edző vezetését el kell fogadni.  

5. A sérülések megelőzése végett az íjászok nem viselhetnek az edzéseken sem ékszereket, sem más 

akadályozó (órát, gyűrűt, láncot, fülbevalót, karkötőt, stb.), olyan kiegészítőket, ami az íjba akadhat és 

ezáltal sérüléseket okozhat.  

6. Az egyesületben a rendért az edző, vagy megbízott edzésvezető és a lövészetvezető a felelős és 

kötelességük a fegyelem és rend betartatása. A tagok kötelessége a rend és a fegyelem fenntartása az 

eredményes és biztonságos gyakorlás érdekében. 

7. Az edzések alatt az önfegyelem elengedhetetlen.. 

8. Edzésen történő sérülések esetén mindent jegyzőkönyvezni kell és annak alapján ki kell vizsgálni a 

történéseket. 

 

 

4.§ ESZKÖZHASZNÁLATI SZABÁLYOK 

1. Az egyesület eszközeit tagíjat (rendes, pártolói) fizető tagok használhatják. 

2. A rendes tagok a szabadtéri idényben heti három alkalommal jogosultak az edzéseken az eszközök 

(állvány, vesszőfogó, -emelt díj- esetén: íj, vesszők) használatára. 

3. A pártoló tagok a szabadtéri idényben heti egy alkalommal jogosultak az edzéseken az eszközök (állvány, 

vesszőfogó) használatára. 

4. Téli időszakban minden tag jogosult heti egy edzésen az eszközök használatára. 

5. A tagok az eszközök használata során kötelesek azokat gondosan kezelni. 

6. Az egyesületi tulajdonú eszközökben (íj, nyílvessző, alkarvédő, újvédő) a használó hibájából bekövetkezett 

károkért a használó felel. 

7. Egyesületi tulajdonú eszközöket az edzésen való használatra csak az arra jogosult személy adhat ki 

8. Egyesületi tagok az egyesület eszközeit az edzéseken kívül „Eszközhasználati megállapodás” alapján 

használhatják. A megállapodás egy eredeti példányban készül, mely az egyesület nyilvántartásban rögzít. A 

használó tag igény szerint másolatban megkaphatja a megállapodást. A megállapodás aláírására az 

egyesület részéről a hivatalos képviseleti joggal rendelkező tisztségviselők jogosultak. 

9. A használóknak törekedni kell arra, hogy az egyesületi vesszőfogók és állványok minél kevesebb kárt 

szenvedjenek (csak gyakorló hegy használata megengedett) 

10. Saját vesszőfogó és állvány használata megengedett amennyiben azok biztonsággal megállítják a használt 

nyílvesszőket 
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5.§ A VERSENY ELŐÍRÁSAI 

1. A versenyen mindenki saját felelősségére indul. Ismernie kell a versenyszabályokat, és magára nézve 

kötelező érvényűnek kell tartani azokat. 

2. A verseny területén az íjászok (versenyzők, edzők, bírók, vezetők) fegyelmezetten, kulturáltan 

viselkedjenek. Tilos a versenyen ittasan megjelenni, a verseny területén szeszesitalt fogyasztani, 

dohányozni, szemetelni illetve trágár kifejezéseket használni. 

3. (Ez a nézőkre is vonatkozik!) 

4. Az íjász –ha szükséges- köteles felhívni a hozzátartozók, nézők figyelmét a verseny előírásaira. 

5. A verseny rendezői a sportszerűtlenül viselkedőket távozásra szólíthatják fel az esemény helyszínéről. 

6. A versenyen való viselkedésével mindenki nagyban hozzájárul az íjászokról és a Miskolci Íjász Egyletről 

kialakított kép megítélésében. 

7. A versenyző tisztelje ellenfelét és a ”Fair Play” szellemében kövessen el mindent a győzelemért és a 

tisztességes részvételért. 

8. A bíró(k) munkáját senki sem kérdőjelezheti meg, illetve nem befolyásolhatja. A bíró(k) döntését senki 

sem bírálhatja felül. Ha valamelyik versenyző vagy edző hangot ad ellenvetésének, vagy bármely más 

módon kifejezi a bírói döntéssel ellenkező véleményét, úgy intést, súlyosabb esetben a versenyző 

versenyből való kizárását eredményezheti. 

9. A versenyzőnek el kell tudni viselni a győzelem és vereség pozitív illetve negatív élményét. Mindkét 

esetben önfegyelmet kell gyakorolnia  

10. Versenyeken, ha lehet és a szabályzat engedi, akkor az egyesület tag viselje az egyesületi pólót, és a 

Miskolci Íjász Egylet szellemiségét közvetítse. 

11. Az elért eredményekről a versenyzőnek az elnökséget tájékoztatnia kell. 

 

 

6. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Aki ezeket az előírásokat bármilyen formában megszegi, vagy kötelezettségeinek nem tesz kellő mértékben 

eleget, fegyelmi vétséget követ el és a Miskolci Íjász Egyletből ideiglenesen vagy véglegesen kizárható, a fegyelmi 

vétség súlyosságától függően. 

 

Az íjászatban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során az íjászok a jóhiszeműség, a tisztesség 

követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve, minden esetben úgy kötelesek eljárni, ahogyan az 

adott helyzetben elvárható. 

 

A Miskolci Íjász Egylet tagjai közé való felvétel feltétele az alapszabály és ezen szabályzat elfogadása, mely a 

belépési nyilatkozat aláírásával történik. 


