
PUSKA MÉRETEK és ADATOK 

 

 Súlya Cső 

hossz 

Elsütési 

erő 

Sebesség 

Kaliber 

Tilos Irányzék Cél 

távolságok 
Kiskaliberű 

SZILUETT 

puska 

OPTIKA 

Max. 

4600 

gramm 

Max. 

762 mm 

Nem 

korlátozott. 

Biztonságos 

0.22 Long 

Rifle, Short-, 

vagy Long 

• Tenyértámasz 

• Állítható 

pofadékot 

rögzíteni kell 

• Tusatalp 

görbülete max. 

12,7 mm 

• Csőszájfék 

Bármilyen Csirke: 40 m 

Disznó: 60 m 

Pulyka: 77 m 

Kos: 100 m 

Kiskaliberű 

KÖNNYŰ 
puska 

OPTIKA 

Max. 

3855 
gramm 

Max. 

762 mm 

Min. 907 

gramm 

0.22 Long 

Rifle, Short-, 
vagy Long 

Nem térhet el a 

gyári adatoktól, 
üzletben 

megvásárolható. 

• Tiltottak az 

egyedi puskák 

Bármilyen Csirke: 40 m 

Disznó: 60 m 
Pulyka: 77 m 

Kos: 100 m 

Kiskaliberű 

SZILUETT 

puska 

FÉM 

irányzék 

Max. 

4600 

gramm 

Max. 

762 mm 

Nem 

korlátozott. 

Biztonságos 

0.22 Long 

Rifle, Short-, 

vagy Long 

• Tenyértámasz 

• Állítható 

pofadékot 

rögzíteni kell 

• Tusatalp 

görbülete max. 

12,7 mm 

• Csőszájfék 

Diopter v. 

Fém irányzék 

Csirke: 25 m 

Disznó: 50 m 

Pulyka: 75 m 

Kos: 100 m 

Kiskaliberű 
KÖNNYŰ 

puska 

FÉM 

irányzék 

Max. 
3855 

gramm 

Max. 
762 mm 

Min. 907 
gramm 

0.22 Long 
Rifle, Short-, 

vagy Long 

Nem térhet el a 
gyári adatoktól, 

üzletben 

megvásárolható 

• Tiltottak az 

egyedi puskák 

Kizárólag Fém 
(nyílt) 

irányzék 

Csirke: 25 m 
Disznó: 50 m 

Pulyka: 75 m 

Kos: 100 m 

HAZAI 

  

Kiskaliberű 

SZILUETT 

puska 

OPTIKA 

 

Max. 

6000 

gramm 

Max. 

762 mm 

Nem 

korlátozott. 

Biztonságos 

0.22 Long 

Rifle, Short-, 

vagy Long 

• Váll-, hónalj 

kampó 

• Vízszintező 

• Magasított 

előagy 

• Csőszájfék 

• Túlnyúló 

stabilizátor 

• Fegyverszíj 

Optika- vagy 

diopter 

irányzék 

Csirke: 25 m 

Disznó: 33 m 

Pulyka: 42 m 

Kos: 50 m 

HAZAI 

  

Kiskaliberű 

SZILUETT 

puska  

FÉM 

 

Max. 

6000 

gramm 

Max. 

762 mm 

Nem 

korlátozott. 

Biztonságos. 

0.22 Long 

Rifle, Short-, 

vagy Long 

• Váll-, hónalj 

kampó 

• Vízszintező 

• Magasított 

előagy 

• Csőszájfék 

• Túlnyúló 

stabilizátor 

• Fegyverszíj 

Kizárólag fém 

(nyílt) 

irányzék 

Csirke: 25 m 

Disznó: 33 m 

Pulyka: 42 m 

Kos: 50 m 

Légpuska 
Hazai 

Max. 
8000 

gramm 

Max. 
762 mm 

Nem 
korlátozott. 

Biztonságos. 

Korlátozott: 
max. 7,5J (+ 

max. 6,5% 

tűréshatárig) 

 

Open: 

korlátozás 

nélküli 

 

4,5 - 5,5 mm 

• Csőtengely -
előagy alja 

max. 120 mm  

• Váll-, hónalj 

kampó 

• Túlnyúló 

stabilizátor 

• Fegyverszíj 

• Vízszintező 

Optikai-, 
diopter-, vagy 

fém irányzék 

Csirke: 10 m 
Disznó: 15 m 

Pulyka: 20 m 

Kos: 25 m 



Légpuska 

Nemzetközi 

Max. 

5500 

gramm  

 Nem 

korlátozott. 

Biztonságos 

Nem 

korlátozott 

 

4,5 mm 

• Tusatalp: 

közép állásban 

• Pofadék: Max. 

25,4 mm 

magasra 

állítható 

• Magasított 

előagy/ gomba 

tilos 

• ISSF 

szabályoknak 

megfelelni 

 

Bármilyen Csirke: 18 m 

Disznó: 27 m 

Pulyka: 33 m 

Kos: 41 m 

Nagykaliberű 

Sziluett puska 
Max. 

4600 

gramm 

Max. 

762 mm 
Nem 

korlátozott. 

Biztonságos 

6 mm-es 

(.243") vagy 

nagyobb 

• Sátorvas: max.  

35 mm előagy 

aljától 

• Előagy: max. 

57 x 57 mm, 
min. 203 mm  

• Pofadék: nem 

nyúlhat a cső 

tengelye fölé, 

kivétel 

MonteCarlo 

• Tusatalp alja: 

max. 178 mm 

Bármilyen Csirke: 200 m 

Disznó: 300 m 

Pulyka: 385 m 

Kos: 500 m 

 
VAGY 

 

Csirke: 100 m 

Disznó: 150 m 

Pulyka: 200 m 

Kos: 200 m 

Nagykaliberű 

Vadász puska 
Max. 

4200 

gramm 

Max. 

762 mm 
Min. 907 

gramm 

6 mm-es 

(.243") vagy 

nagyobb 

• Thumbole tus 

• Gyári 

kialakítástól 

eltérni 

• Tiltottak az 

egyedi puskák 

 

Bármilyen. 

• Távcső: max. 

38 mm a 

tubus alja és 
a tok teteje 

között 

 

Csirke: 200 m 

Disznó: 300 m 

Pulyka: 385 m 

Kos: 500 m 
 

VAGY 

 

Csirke: 100 m 

Disznó: 150 m 

Pulyka: 200 m 

Kos: 200 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemzetközi IMSSU előírás – sziluett puska rajz 

 

 

 

 

ISSF légpuska adatok 

International Shooting Sport Federation 

7. PUSKÁS SZABÁLYOK 

7.4.1 Az összes puskára érvényes előírások 

„Standards for All Rifles” 

7.4.1.1 Egylövetű puskák. Kizárólag kézi töltésű, egylövetű puskák használhatók, ………. ha 

megtörtént az ellenőrzésük a verseny előtti felszereléskontroll során. 

„Single Loader Rifles. Only single shot rifles that must be manually loaded before each shot may be used, ………. if it is checked by 

Equipment Control before the event.” 

7.4.2.2 Hüvelykujjlyuk, hüvelykujjtámasz, kéztámasz, kézéltámasz és vízszintező használata 

tilos. Kézéltámasznak számít a markolat elején vagy oldalán található bármilyen kiszögellés 

vagy toldalék, amely a kéz lecsúszásának megakadályozására szolgál. A markolat, a pofadék 

és a puskatus alsó része nem lehet anatómiai kialakítású. 

„A thumb hole, thumb rest, palm rest, heel rest and spirit level are prohibited. A heel rest is any protrusion or extension 

on the front or side of the pistol grip designed to prevent the hand from slipping. The pistol grip, cheek-piece or lower 

part of the stock may not be anatomically formed.” 



7.4.2.3 A markolat oldalirányban nem nyúlhat túl 60 mm-nél nagyobb mértékben a puskacső 

középvonalára illeszkedő függőleges síkon. 

„The pistol grip must not extend laterally (to the side) more than 60 mm from a vertical plane that is perpendicular to 

the centerline of the barrel.” 

7.4.2.4 A puskatus legalsó pontja a markolat és a válltámasz közötti részen a puskacső 

középvonalától mérve nem érhet 140 mm-nél lejjebb. Ez a korlátozás nem vonatkozik a fából 

készült tusú puskákra. 

„The lowest point of the buttstock, between the pistol grip and the butt-plate, may not be more than 140 mm below 

the centerline of the bore. This limit does not apply to wooden stocked rifles.” 

7.4.2.5 Az előagy legalsó pontja a puskacső középvonalától mérve nem érhet 120 mm-nél 

lejjebb. 

„The lowest point of the fore-end may not be more than 120 mm below the centerline of the bore.” 

7.4.2.6 Az előagyra, a markolatra és a puskatus alsó részére nem helyezhető fel tapadást 

fokozó anyag. 

„Material that gives increased grip may not be added to the fore-end, pistol grip or lower part of the stock.” 

 

7.4.2.7 Súlyok  

a) Olyan csősúlyok használata engedélyezett, amelyek nem nyúlnak túl a puskacső 

középvonalától mért 30 mm-es távolságon. A csősúlyokat hosszirányban lehet mozgatni a 

puskacsövön.  

b) Tilos minden olyan eszköz vagy súly használata, amely kinyúlik a puskatustól lefelé vagy 

kifelé (oldalirányban).  

c) Tilos minden olyan eszköz vagy súly használata, amely kinyúlik a válltámasz alsó részétől 

előre vagy oldalirányban.  

d) Súlyok a puska bármelyik részére felhelyezhetők, azonban a súlyoknak a puskatus alapvető 

alakján belül kell lenniük (a súlyok nem nyúlhatnak ki a puskatusból).  

e) Tilos bármilyen típusú ragasztószalagot használni a súlyok a puskához való rögzítésére. 

„Weights  

a) Barrel weights within a radius of 30 mm from the center of the barrel are permitted. Barrel weights may be moved 

along the barrel;  

b) Any devices or weights projecting downward or outward (laterally) from the buttstock are prohibited;  

c) Any devices or weights projecting forward or laterally from the lower part of the butt plate are prohibited;  

d) A weight may be attached to any part of the rifle, but the weight must be within the fundamental shape of the stock 

(weights cannot protrude out from the stock);  

e) Taping of any kind may not be used to attach weights to the rifle.” 

 

7.4.4 Csak a 10 m-es légpuskára vonatkozó előírások 



Bármilyen típusú, sűrített levegővel vagy gázzal működő puska használható, ha megfelel „A 

puska méretei” című táblázatban található műszaki adatoknak, kiegészítve a következő 

korlátozásokkal:  

a) A légpuska teljes hosszúsága a szerkezet hátsó végétől a csőtorkolatig mérve nem haladhatja 

meg a 850 mm-t. 

„Standards for 10m Air Rifle Only  

Any type of compressed air or gas rifle that conforms to the specifications in the Rifle Measurements Table and the 

following additional restrictions:  

a) The total length of the air rifle system measured from the back end of the mechanism to the apparent muzzle must 

not exceed 850 mm;” 

 

7.4.4.2 A puska méretei – táblázat 

„Rifle Measurements Table” 

G Válltámasz ívének mélysége: 20 mm 

„Depth of curve of butt plate” 

H Válltámasz hosszúsága a legfelső ponttól a legalsó pontig: 153 mm 

„Heel to toe length of butt plate” 

I Előagy maximális vastagsága (szélesség): 60 mm 

„Maximum thickness (breadth) of fore-end” 

J2 Markolat bármelyik részének maximális távolsága a puskacső középvonalán áthaladó 

függőleges síktól: 60 mm 

„Maximum distance of any part of the pistol grip from a vertical plane through the centerline of barre” 

K Válltámasz eltolása a válltámasz bal vagy jobb szélétől a puskatus középvonaláig mérve (a 

válltámasz tengelyének függőlegesnek kell lennie, 7.4.2.1): 30 mm 

„Offset of the butt plate as measured from the left or right edge of the butt-plate to buttstock center (axis of butt plate 

must be vertical, 7.4.2.1)” 

M Tömeg a súlyokkal együtt: 5,5 kg 

„Weight with sights”  

Megjegyzés: A puskát minden tartozékával együtt kell mérni. 

„Note: The rifle must be weighed with all accessories” 

O1 Légpuska szerkezetének teljes hosszúsága: 850 mm 

7.4.6 Lőszer 

4,5 mm (.177") Bármilyen alakú, ólomból vagy más lágy anyagból készült lövedék 

használható. 

„4.5 mm (.177") Projectiles of any shape made of lead or other soft material are permitted.” 



 

ISSF előírás - légpuska rajz 

https://www.hunshooting.hu/sites/default/files/2018-09/ISSFRuleBook2017-1stPrintV1.1--07%20Rifle%20Rules.pdf 

 

 

7.4.4.2 A puska méretei – táblázat 

a D, az E, az F, a J1, a J2 és a K méretet a puskacső középvonalától kell mérni. 

 

Betűjel Légpuska jellemzője 

 

D Előagy mélysége 120 mm 

E Markolat legalsó pontja 160 mm 

F Puskatus legalsó pontja a markolat és a válltámasz között (fatusú puskákra nem 

vonatkozik) 140 mm 

G Válltámasz ívének mélysége 20 mm 

H Válltámasz hosszúsága a legfelső ponttól a legalsó pontig 153 mm 

I Előagy maximális vastagsága (szélesség) 60 mm 

J1 Pofadék maximális távolsága a puskacső középvonalán áthaladó függőleges síktól 40 mm 
 

https://www.hunshooting.hu/sites/default/files/2018-09/ISSFRuleBook2017-1stPrintV1.1--07%20Rifle%20Rules.pdf

