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Szülői nyilatkozat és személyi lap edzéshez

Edzésre járó neve:  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Anyja neve:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Apja neve:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Címe:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Születési hely és dátum:  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Anyuka mobil:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Apuka mobil:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail-cím (ezen zajlik a kommunikáció):  ....................................................................................................................................................................................................

TAJ szám:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Rendszeresen szedett gyógyszerek:  ................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gyógyszerérzékenység, ételallergia, allergia, betegség:  ...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Egyéb megjegyzés (pl. ki viheti vagy nem viheti haza a gyereket, milyen foglalkozás vagy mozgástípus megy neki nehezeb-

ben, mi alól van felmentve, speciális tudnivalók...) ................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gyermekem tudtommal és beleegyezésemmel vesz részt az edzéseken. Az íjászat jogszabályi hátterével tisztában vagyok. Az edző 
egyértelmű hibáján kívül gyermekem minden tettéért vállalom a felelősséget. A lőtéri szabályokat megismertem, elfogadtam. 

Elfogadom, hogy szülők az edzést nem látogathatják (kivéve a nyílt-, vagy bemutató edzéseket). Elfogadom, hogy ha a gyermekem 
vagy szülei megsértik az edzések, a lőtér rendjének szabályait, kizárhatóak a lőtérről, az edzésekről.

Nyilatkozom arról, hogy a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, 
egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, a gyermek tetű- és rühmentes. 
Ha ilyet tapasztalok rajta, nem engedem edzésre. 
Tudomásul veszem, hogy az egyesület és az edzők gyermekemről fotókat és videófelvételeket készíthetnek és azokat felhasználhatják a későbbiekben az egyesület 
és/vagy az edzések kommunikációjában.

A személyes adatok kezelésének célja a szülőkkel való kapcsolattartás az egyesület életével, az edzésekkel, a nyári táborokkal, kirándulásokkal és egyéb programok-
kal kapcsolatosan. Az adatok kezelője a Pilisi Királyi Íjászok Egyesület. Az adatok tárolásának online módja a Google levelezőrendszerének Címtár modulja, azok 
titkos kezelésének garanciája a Google GDPR szabályzata. Az adatok tárolásának offline módja az egyesület irattára. Az adatok kezelését az egyesület Adatvédelmi 
Szabályzata szabályozza. Az adatokhoz csak az egyesület elnöke férhet hozzá. Az én és házastársam/szülőtársam/élettársam és gyermekem/gondviseltem személyes 
adatainak fent részletezett használatához hozzájárulok.

Dátum:

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve és aláírása:  .............................................................................................................................................................

lakcíme: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

telefonos elérhetősége:  .....................................................................................................................................................................................................................................................



175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket 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. elektromos sokkoló: olyan hordozható elektromos eszköz, amely kis áramerősség mellett legfeljebb 10 000 V elektromos feszültség előállítása és közvetí-
tése útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas, nem kizárólagosan, de beleértve az elektromos sokkoló botot, elektromos sokkoló pajzsot, bénító lövedéket kilövő pisztolyt 
és elektromos sokkoló lövedéket kilövő fegyvert; 2. forgalmazás: a közbiztonságra veszélyes eszköz továbbadására irányuló tevékenység, ideértve a kereskedelmi tevékenységet is; 3. 
jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott közúti szállító vagy vontató eszköz; 4. közforgalmú közlekedési eszköz: bárki által 
azonos feltétellel igénybe vehető közlekedési eszköz; 5. 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; 6. nyilvános hely: a közterületnek nem 
tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely. 
3. § (1) 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. (2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom a) a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szol-
gálatokra, 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 rendeltetésszerűen munkavégzési, sport és a szokásos életvitel körében használt eszközökre, melyeknek közterületen, nyilvános helyen - 
ideértve az ott lévő járművek belső 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, illetőleg egyéb 
biztonságos módon történik; c) azokra az eszközökre, amelyek használata filmfelvétel, színházi előadás, illetve más hasonló rendezvény megtartásához szükséges; d) a pelargonsav-van-
illilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem tartalmazó, legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen vagy nyilvános helyen szervezett 
rendezvényeket.
4. § (1) Dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm töltőanyag tömeget meghaladó gázspray, speciális zárnyitó szerkezet, lövedékálló és szúrásálló 
védőmellény, sisak, vért csak a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervek részére forgalmazható. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt eszközök nem kereskedelmi (turista) 
forgalomban nem vámkezelhetők. (3) Gázspray, íj, számszeríj, szigonypuska csomagküldő szolgálat, ügynöki tevékenység, házalás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
útján nem forgalmazható. (4) Olyan elektromos sokkoló nem gyártható, nem szerezhető meg, nem birtokolható és nem forgalmazható, amely az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet szerint tiltott eszköznek 
minősül. Ez a tilalom a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre és a közbiztonságra 
különösen veszélyes eszközök birtoklására és használatára engedéllyel rendelkező szervekre és személyekre is vonatkozik. 
5. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gázspray közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön csak 
tokban, dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható (szállítható). 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 
124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 123/2002. (V. 15.) Korm. rendelet. (3) (4) 7. § Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket ál-
lapítja meg. 
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 
méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, 
szigonypuska, parittya, csúzli); b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer); c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal 
összekapcsolt botok, nehezékek; d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki 
(gázspray); e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat); f ) az olyan eszköz, 
amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló); g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére 
szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek); h) a lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért. 

Adatvédelmi Szabályzat – Pilisi Királyi Íjászok Egyesület

Az egyesület Adatvédelmi Szabályzata szabályozza az egyesület életével, az edzésekkel, a nyári táborokkal, kirándulásokkal és egyéb programokkal kapcsolatosan előkerülő és szükséges 
személyes adatok kezelését.
Az adatkezelő a Pilisi Királyi Íjászok Egyesület.
Az adatkezelés célja az egyesület életéhez, az edzésekkhez a nyári táborokhoz, kirándulásokhoz és egyéb programokhoz köthető kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre: név (vezetéknév és keresztnév), anyja neve, apja neve, címe, születési helye és ideje, anyuka mobilszáma, apuka mobilszáma, e-mail cím, TAJ szám, rendszeresen 
szedett gyógyszerek, gyógyszerérzékenység, ételallergia, betegség.   
Az adatkezelés addig tart, amíg a gyermek edzésre jár, vagy a család érdeklődik az egyesület élete és programjai iránt.   
Minden érintett kérheti személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat), személyes adatai törlését személyesen és írásban offline és online módon is. Az egyesület az érintett 
által kezdeményezett módosítást, törlést elvégzi, és ennek eredményéről emailben vagy szóban értesíti az érintettet.   
Az egyesület az email-címek online adatkezelését a Google céges levelezőrendszerének Címtár moduljában végzi. Ahhoz csak az egyesület elnöke férhet hozzá. A többi adat kezelése az 
egyesület irattárában történik. Az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy senki illetéktelen ne férjen hozzá ezekhez az adatokhoz.   
Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamit a megszerzett és kezelt adatra. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására. 
1. A hozzáférés joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 
2. A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
3. A törléshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonat-
kozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 
4. Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes 
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pon-
tosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e 
az érintett jogos indokaival szemben. 
6. Az adathordozhatósághoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta. 
7. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos 
érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 
Az Egyesület nem használhatja fel a birtokába került személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes 
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az adatvédelmi szabályzatot a lap másik oldalán lévő aláírásommal elfogadtam.




