
Kivonat 

- hivatásos és sportvadászok részére -  

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és 

tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról 

1. § (…) 

(2) A lőfegyvert tartani szándékozó személy - a lőfegyvertartási engedély kiadása iránti 

kérelmének benyújtása előtt - előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, a lőfegyvertartási 

engedéllyel már rendelkező személy pedig az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági 

vizsgálaton köteles megjelenni az orvosi alkalmasság megállapítására jogosult egészségügyi 

szervnél (a továbbiakban: orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv), és köteles magát a szükséges 

orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak alávetni. 

2. § (1) A lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy az engedéllyel rendelkező személyt az 

előzetes, az időszakos és a soron kívüli alkalmassági vizsgálat alkalmával az elvégzendő 

vizsgálatok szempontjából az alábbi két alkalmassági csoport valamelyikébe kell sorolni: 

a) az I. alkalmassági csoportba kell sorolni a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. 

(VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1.) 22. §-ában (hivatásos vadászok, szolgálati 

fegyveresek) és 29. §-ában meghatározott személyeket; 

b) a II. alkalmassági csoportba kell sorolni a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában 

(sportvadászok) és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket. 

(2) Az egészségi alkalmasságot arra az alkalmassági csoportra vonatkozóan kell megállapítani, 

amelyikre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. 

(…) 

4. § (1) Az I. alkalmassági csoportban az egészségi alkalmassági vizsgálat orvosi és 

pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll. 

(2) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában (sportvadászok)  és 25. § (1) bekezdésében 

meghatározott személy esetén az időszakos és a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat - 

figyelemmel a (3)-(5) bekezdésben foglaltakra - orvosi alkalmassági vizsgálatból, az előzetes 

vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll. 

(3) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra utalható be az időszakos és a soron kívüli egészségi 

alkalmassági vizsgálat keretében az a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában (sportvadászok) 

és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személy, akinél ilyen vizsgálat elvégzésének 

szükségessége orvosszakmailag valószínűsíthető. 

(5) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában (sportvadászok) és 25. § (1) bekezdésében 

meghatározott személyt az időszakos és a soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat során 

pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kell beutalni, amennyiben a vizsgált személy 

a) pszichiátriai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll, 

b) neurológiai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll, vagy 

c) központi idegrendszere sérült. 



4/A. § (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint a 

pszichológiai alkalmassági vizsgálat előtt kell elvégezni. 

(4) Az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv a vizsgált személy részére a 4. melléklet szerinti 

igazolást állít ki. 

(…) 

7. § (1) Az az I. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező 

személy, aki 

a) 40. életévét még nem töltötte be, 5 évenként orvosi és pszichológiai; 

b) 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem töltötte be, 2 évenként orvosi, 4 évenként 

pszichológiai; 

c) 60. életévét betöltötte, évenként orvosi, 2 évenként pszichológiai 

időszakos alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni. 

(2) Az a II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy - a 

KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével -, aki 

a) a 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként, 

b) a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként, 

c) a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként, 

d) a 70. életévét betöltötte, 2 évenként 

időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni. 

7/A. § A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy 

lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy - a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott 

személy kivételével - kérheti a rá vonatkozóan e rendelet előírásai szerint megállapított egészségi 

alkalmassági vizsgálat határidejénél rövidebb határidő megállapítását. 

8. § (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző egészségügyi szerv: 

a) a II. alkalmassági csoport esetében - a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy 

kivételével - a vizsgált személy háziorvosa, 

b) az I. alkalmassági csoport esetében az az egészségügyi szerv, amely az érintett személy 

foglalkozás-egészségügyi ellátására a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló jogszabály 

szerint jogosult. 

(1a) A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy 

lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy - a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott 

személy kivételével - orvosi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi 

alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is történhet. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendeletben meghatározott térítési díjat 

a vizsgálatok egyidejű elvégzése esetén egyszeresen kell megfizetni. 

(…)  

 

 

 

 

 



4. számú melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez 

ORVOSI VÉLEMÉNY 

Lőfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához 

szükséges egészségi alkalmasságról 

1. Név: 

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

2. Születési hely: 

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

3. Születési idő: .............. év ............................................... hó ....... nap 

4. Lakcím: ...................................................... helység ....................................... utca ........... 

házszám 

5. Személyazonosításra alkalmas okirat száma, típusa: 

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

Minősítés: 

Alkalmas: ................... év ................................................ hó ........ napjáig 

Alkalmatlan 

Dátum 

P. H. 

Aláírás 

 

 


