Fegyvertartási engedélyhez kötődő egészségi alkalmassági feltételek módosítása!
Magyar Közlöny 100. számában található az emberi erőforrások minisztere 42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelete
a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi
alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról
A témát a 8§-t kiegészítő (1a) bekezdés érinti, amely csak arról szól, hogy a II. alkalmassági csoportba tartozó, azaz lőfegyvert
tartani szándékozó, illetve tartó személyek számára – a sportlövők kivételével – orvosi alkalmasságának megállapítása a
gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is történhet. A meghatározott térítési díjat (a jelenleg
hatályos rendelet szerint első fokon 7200, másod fokon 12 000 forintot) ugyanakkor a vizsgálatok egyidejű elvégzése esetén is
mindkét vizsgálat tekintetében meg kell fizetni. Nem történt változás abban a tekintetben, hogy a kapott orvosi igazolással ezen
túl is el kell menni a rendőrségre, ahol 3.000 forintért jegyzik be az új érvényességet a Fegyvertartási Engedélybe. A
pszichológiai vizsgálat megszüntetése szintén nem történt meg.
Módosítások:
„(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.”
„(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 is mindkét vizsgálat tekintetében meg kell fizetni.”
„14. § (1) A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi
alkalmasságifeltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló 42/2013. (VI. 19.)
EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított, illetve módosított 7. § (2) bekezdését – figyelemmel a 7. §
(3) bekezdésének a hatályon kívül helyezésére is –, 7. § (5) bekezdését, 7/A. §-át, valamint 8. § (1a) bekezdését
a Módr.2. hatálybalépését követően indult, az egészségi alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatok esetében
kell alkalmazni.
(2) Akinek a Módr.2. hatálybalépését megelőzően vagy azt követően elvégzett egészségi alkalmassági vizsgálatát
követő időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatának esedékessége nem egyezik meg a lőfegyvertartási engedély
soron következő meghosszabbításának esedékességével, az a lőfegyvertartási engedély meghosszabbításával
egyidejűleg soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton vehet részt.
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(3) Az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata során meghozott eltérő alkalmassági vélemény hiányában a
Módr.2. hatálybalépésekor lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy a Módr.2. hatálybalépésekor hatályos
időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat eredményét egészségi alkalmassága igazolására annak hatályossági
idejéig használhatja fel.”

A rendelet teljes szövege a http://omvk-szolnok.hu/hu/letoltheto.htm oldalon a Lőfegyverrel kapcsolatos
jogszabályok, nyomtatványok részben megtalálható.

