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List of prohibited items
185/2010/EU regulation attachment 4-C

a) lőfegyverek és lövedék kilövésére használt
egyéb eszközök – a lövedék kilövése útján súlyos sérülés okozására felhasználható eszközök,
valamint az ezekhez megtévesztésre alkalmas
módon hasonlító eszközök, így különösen:
− minden típusú lőfegyver, például a pisztoly,
a revolver, a puska, a sörétes puska,
− a valódi fegyverrel összetéveszthető játék
fegyver, lőfegyver-utánzat és -imitáció,
− a lőfegyverek részei, kivéve a teleszkópos
irányzékokat,
− sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, például a pisztoly, a sörétes
fegyver, a légpuska és a gázfegyver (BB pisztoly),
− a jelzőpisztoly és a rajtpisztoly,
− az íj, a számszeríj és a nyíl,
− a szigonypuska,
− a parittya és a csúzli;

a) guns, firearms and other devices that discharge projectiles – devices capable, or appearing capable, of being used to cause serious injury by discharging a projectile, including:
− firearms of all types, such as pistols, revolvers, rifles, shotguns,
− toy guns, replicas and imitation firearms
capable of being mistaken for real weapons,
− component parts of firearms, excluding telescopic sights,
− compressed air and CO 2 guns, such as pistols, pellet guns, rifles and ball bearing
guns,
− signal flare pistols and starter pistols,
− bows, cross bows and arrows,
− harpoon guns and spear guns,
− slingshots and catapults;

b) elkábító eszközök – a kifejezetten elkábításra
vagy bénításra szolgáló eszközök, így különösen:
− a sokkolásra szolgáló eszközök, például a bénító vagy sokkoló lövedéket kilövő fegyver,
az elektromos sokkolópisztoly és az elektromos sokkolóbot,
− az állatok bénítására vagy leölésére szolgáló
eszközök,
− a másokat öntudatlanná vagy védekezésre
képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok és
spray-k, például az önvédelmi spray, a paprikaspray, a kapszaicinspray, a könnygáz, a savas spray-k és az állatriasztó szerek;

b) stunning devices – devices designed specifically to stun or immobilize, including:
− devices for shocking, such as stun guns,
tasers and stun batons,
− animal stunners and animal killers,
− disabling and incapacitating chemicals,
gases and sprays, such as mace, pepper
sprays, capsicum sprays, tear gas, acid
sprays and animal repellent sprays;

c) hegyes végű vagy éles szélű tárgyak – a súlyos
sérülés okozására felhasználható hegyes végű és
éles szélű tárgyak, így különösen:

c) objects with a sharp point or sharp edge –
objects with a sharp point or sharp edge capable of being used to cause serious injury,
including:
− items designed for chopping, such as axes,
hatchets and cleavers,
− ice axes and ice picks,
− razor blades,
− box cutters,

− a darabolásra szolgáló eszközök, például a
fejsze, a balta és a bárd,
− a jégcsákány és a jégvágó,
− a borotvapenge,
− a sniccer,
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− a 6 cm-nél hosszabb pengéjű kés,
− a forgástengelyétől mérve 6 cm-nél hosszabb
pengéjű olló,
− a hegyes végű és az éles szélű harcművészeti
eszközök,
− a kard és a szablya;

− knives with blades of more than 6 cm,
− scissors with blades of more than 6 cm as
measured from the fulcrum,
− martial arts equipment with a sharp point
or sharp edge,
− swords and sabers;

d) kéziszerszámok – a súlyos sérülés okozására
vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére felhasználható szerszámok, így különösen:
− a feszítővas,
− a fúrógép és a fúrófej, beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fúrógépet is,
− a fegyverként használható, 6 cm-nél hoszszabb pengéjű vagy tollú szerszámok, például
a csavarhúzó és a véső,
− a fűrész, beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fűrészt is,
− a forrasztólámpa,
− a csapszeg- és a szegbelövő;

d) workmen’s tools – tools capable of being used
either to cause serious injury or to threaten
the safety of aircraft, including:
− crowbars,
− drills and drill bits, including cordless portable power drills,
− tools with a blade or a shaft of more than 6
cm capable of use as a weapon, such as
screwdrivers and chisels,
− saws, including cordless portable power
saws,
− blowtorches,
− bolt guns and nail guns;

e) tompa eszközök – az ütés útján súlyos sérülés
okozására felhasználható eszközök, így különösen:
− a baseball- és a softballütő,
− a merev és a rugalmas ütők, például a furkósbot, az ólmosbot és a gumibot,
− a harcművészeti eszközök;

e) blunt instruments – objects capable of being
used to cause serious injury when used to hit,
including:
− baseball and softball bats,
− clubs and batons, such as billy clubs, blackjacks and night sticks,
− martial arts equipment;

f) robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök – a súlyos sérülés okozására vagy a
légi jármű biztonságának veszélyeztetésére felhasználható robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, valamint az ezekhez
megtévesztésre alkalmas módon hasonlító
anyagok és eszközök, így különösen:
− a lőszer,
− a gyutacs,
− a detonátor és a gyújtókészülék,
− a robbanóeszközök utánzata és imitációja,
− az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök,
− a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök,
− a füstképző doboz és a füstképző kapszula,
− a dinamit, a puskapor és a képlékenyítő
anyagot tartalmazó robbanóanyagok.

f)

explosives and incendiary substances and
devices – explosives and incendiary substances and devices capable, or appearing capable, of being used to cause serious injury or
to pose a threat to the safety of aircraft, including:
− ammunition,
− blasting caps,
− detonators and fuses,
− replica or imitation explosive devices,
− mines, grenades and other explosive military stores,
− fireworks and other pyrotechnics,
− smoke-generating canisters and smokegenerating cartridges,
− dynamite, gunpowder and plastic explosives.

