
Kedves Sportolók, Sportszervezetek, Sporttársak! 

 

Az OSEI által a járványügyi helyzet és a sportélet tekintetében kiadott állásfoglalásokkal kapcsolatban 

a hozzánk érkezett, gyakran feltett kérdéseket összegyűjtöttük, és továbbítottuk őket az OSEI felé 

pontosítás végett. Az OSEI-től kapott tájékoztatás alapján az alábbi válaszokat tudjuk adni a feltett 

kérdésekre. 

Kérdések és válaszok a SPORTORVOSI ENGEDÉLYEK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE kapcsán: 

1. Hogyan zajlik a sportorvosi engedélyek érvénytelenítése? 

• A sportorvosi engedélyek érvénytelenítése a szövetségi és kluboktól  

érkező adatszolgáltatást követően az OSEI OSH sportorvosi  

regiszterében digitálisan történik meg. Az OSEI regisztrálja a pozitív tesztet produkált 

sportolót, ezzel együtt érvénytelenítik a sportorvosi engedélyét. Ha újra megkapja a 

sportorvosi engedélyét a sportoló, akkor a sportorvos fogja érvényesíteni a rendszerben. 

Az MKSZ és az OSEI nyilvántartó rendszerének informatikai összekapcsolása 

folyamatban van.  

2. Mi a teendő a külföldön játszó válogatott sportolókkal, akik igazoltan megfertőződtek? 

• Őket szükséges jelenteni az OSEI felé (az MKSZ-en keresztül). A sportorvosi 

engedélyükkel kapcsolatban a klubuk országának a szabályai irányadóak, DE egy 

általános vizsgálaton minden válogatott sportolónak át kell esnie.  

Az előírt protokoll szerint a sportorvosi engedély megszerzését komplex kardiológiai vizsgálat kell 

megelőzze. 

Ehhez kapcsolódóan következnek a kérdések és válaszok a SPORTORVOSI ENGEDÉLY 

VISSZASZERZÉSE körében: 

1. Hogyan tudnak a sportolók a vizsgálatokra bejelentkezni? 

• A helyi sportorvos tud beutalót adni a vizsgálatokra. Az OSEI MOB által jóváhagyott 

V20 Sz20 listáján szereplő válogatott sportolók részére ajánljuk az OSEI Call 

Centeréhez és az Olimpiai Rendelőhöz fordulást, hogy segítséget kapjanak a 

kardiológiai és sportorvosi vizsgálatok lebonyolításában.  

2. Ha nem a sportorvos, akkor ki utalja be a sportolókat a vizsgálatokra? 

• A háziorvos és a kluborvos is megteheti. 

3. Amatőr sportolók esetében ezek a vizsgálatok (EKG, szívultrahang) elvégezhetőek 

sportorvosnál? 

• Nem, ezeket a vizsgálatokat a kardiológián lehet elvégezni.  

4. Labor vizsgálaton minden sportolónak át kell esnie? 

• Nem, laborvizsgálat csak az élsportolóknak szükséges. (DE a megelőzés érdekében 

javasolt minden sportoló számára) 

5. Ezek a vizsgálatok térítésmentesek? 

• A kardiológiát lehet TB támogatottan végezni, tehát nem kell érte fizetni. A 

magánszféra kiegészítő lehetőség lehet. 

Továbbá, javasoljuk a sportszervezeteknek, hogy minél előbb, akár a játékosuk pozitív tesztjének 

kézhezvételét követően kérjenek időpontot nekik a fent felsorolt vizsgálatokra annak érdekében, 

hogy az időpontra ne kelljen hosszú heteket várni, ezáltal a sportolók amint lehet, el tudják kezdeni az 

edzést. 

Ha valamelyik pont az állásfoglalásban nem világos, akkor elsőként a fentiekben érdemes a választ 

keresni, és ha ezután is maradt kérdés megválaszolatlanul, akkor a covid19@mksz.hu email címről 

igyekszünk mielőbb mindenre választ adni.  
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