
Tájékoztató a lőfegyverek tartásának 

egészségi alkalmassági vizsgálatáról 

A kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának 

egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló, 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 

(a továbbiakban: NM rendeletet) először a 42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelet, majd a 

48/2013. (VII. 9.) EMMI rendelet módosította. 

Az alaprendelet – az NM rendelet – értelmében a lőfegyvert tartani szándékozók két 

csoportba (I.-II.) sorolhatók. 

Az I. alkalmassági csoportba tartoznak azok, akiknél a lőfegyver megszerzése és 

tartása munkavégzési célhoz kötött, tehát az úgynevezett hivatásosok, pl. a hivatásos 

vadász (a 253/2004. VIII. 31. Korm. rendelet 22. és 29. §-ában megjelölt személyek). 

A II. alkalmassági csoportba kell sorolni a sportvadászokat (a 253/2004. VIII. 31. 

Korm. rendelet 23. § (1), 24. §, 25. § (1) meghatározott személyek). 

A lőfegyvert tartani szándékozó személy – a lőfegyvertartási engedély kiadása iránti 

kérelmének benyújtása előtt – előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, a 

lőfegyvertartási engedéllyel már rendelkező személy pedig időszakos vagy soron 

kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni. (NM rendelet, 1. § (2)) 

A sportvadászokra– miután a II. alkalmassági csoportba tartoznak – az alábbiak szerint 

vonatkozik a jogszabály. 

Az előzetes vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll. (NM 

rendelet, 4. § (2)) Az előzetes vizsgálatra a háziorvosnál kell jelentkezni, aki beutalja a 

pszichológiai vizsgálatra, majd annak eredményét megismerve a saját belgyógyászati 

vizsgálatával együttesen értékelve a két vizsgálat eredményét állítja ki az alkalmasságra 

vonatkozó orvosi véleményt. 

A fentiek tehát a lőfegyver-tartási engedéllyel még nem rendelkező, de azt megszerezni 

kívánó személyekre vonatkoznak az első orvosi vizsgálattal kapcsolatban. 

Ezt követően minden II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedéllyel 

már rendelkező személy az életkora alapján időszakos orvosi vizsgálaton köteles részt 

venni, amely már nem tartalmazza a pszichológiai vizsgálatot, miután az csak az 

előzetes vizsgálat esetében előírás a II. alkalmassági csoportnál: 

- 40. életévét még be nem töltött személy 10 évenként, 

- 40. életévét már betöltött, de 60. életévét még be nem töltött személy 5 évenként, 

- a 60. és 70. életév közötti személy 3 évenként, 

- a 70. életévét betöltött személy pedig 2 évenként. 


