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TÁJÉKOZTATÓ A LŐFEGYVERTARTÁSSAL KAPCSOLATOS 

PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRÓL, HELYÉRŐL 
 
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet felkérése alapján végzem a kézi 
lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és 

vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI.15.) NM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése szerinti I. fokú lőfegyvertartással kapcsolatos 
pszichológiai vizsgálatokat. 

 

A hivatkozott rendelet úgy intézkedik, hogy a rendelet hatálya alá eső polgári személyeket két alkalmassági csoportba kell 
sorolni: 

 
 I. alkalmassági csoport: a Korm. R. 17. §. (1) bekezdésének b) pontjában, illetve a 18. §. (1) bekezdésének a), c), d) 

pontjaiban meghatározott személyek, akik – a gáz- és riasztófegyverek kivételével – a lőfegyvert munkakörükből 
eredően tartják, illetve kívánják tartani (idetartozik többek között: vagyonvédelmi őr, erdész, hivatásos vadász, 

természetvédelmi őr, mezőgazdasági őr, halőr, testőr); 
 II. alkalmassági csoport: azok a személyek, akik a lőfegyvert – a fent Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésének a) és d) 

pontjában meghatározott sport-, illetőleg önvédelmi célból tartják, vagy szándékoznak tartani. Idetartozik többek 

között a sportvadász, sportlövő is. 
 

Az I. és a II. alkalmassági csoportba tartozó személyek I. fokú pszichológiai alkalmasság-vizsgálatát az Országos Munka-  
és Üzemegészségügyi Intézet által kijelölt pszichológiai vizsgálóhelyként végzi a dunaújvárosi KONDOR PSZICHOLÓGIAI 

SZOLGÁLTATÓ BT. is. 
 

A lőfegyvertartással kapcsolatos pszichológiai alkalmassági vizsgálatra jelentkezőt az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv 
(háziorvos, sportorvos, foglalkozás-egészségügyi-, üzemegészségügyi orvos) utalja be, aki a beutalón feltünteti a beutalás 

indokát. 

A  pszichológiai  vizsgálat után azonnal elkészítjük és – a beutaló orvosnak címzett borítékban – a vizsgált személynek átadjuk a 
lőfegyvertartással kapcsolatos alkalmasság-vizsgálatáról készített pszichológiai véleményt. 

Célszerűen telefonos időpont-egyeztetés alapján lehet vizsgálati időpontot kérni, délelőtti és délutáni napszakokban is lehetőség 
van a vizsgálatra. 

 
 

BEJELENTKEZÉS: 06 (30) 9 470 331 
 

 
   

VIZSGÁLÓHELYEK CÍME: 
 

 Dunaújvárosban, az Orgona u. 1.  sz. alatt található a vizsgálónk. 

 
 Veszprémben, a Kádártai u. 33. sz. alatti ATI székházban is végzünk vizsgálatokat. Veszprémben (ATI székház, 

Kádártai u. 33.) alkalomszerűen tartunk alkalmasság-vizsgálatot, a vizsgálatok pontos idejéről a 06 (30) 9-470-331-es 
telefonszámon lehet érdeklődni. 

 
Nemcsak hétköznap, hanem hétvégén is – a vizsgálati személy számára megfelelő időpontban – vállaljuk 

(telefonos bejelentkezés és időpont-egyeztetés alapján) a vizsgálatot! 

 
A dunaújvárosi KONDOR PSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓ BT. az ország egész területéről jogosult fogadni a jelentkezőket a 

lőfegyvertartással kapcsolatos pszichológiai alkalmassági vizsgálatra. 
 

 
Tisztelettel és köszönettel:                

Borsos József   
          klinikai szakpszichológus 

              igazságügyi pszichológus szakértő        

mailto:borsos@corex.bg

