
TÁJÉKOZTATÓ A SPORTORVOSI IGAZOLÁSRÓL 

 

Több ügyvédtől is kértünk szakértői véleményt arról, hogy a versenyszezont megelőző felkészülési 

időszakban kötelező-e sportorvosi igazolással edzeni. Mivel a bevett hazai gyakorlat (minden 

sportágban) általában az, hogy a szezon elején a sportolók kiváltják a versenyengedélyt, de csak az első 

verseny előtt végeztetik el a sportorvosi vizsgálatot, az ügyvédek álláspontja is megoszlott, teljesen 

egyértelmű választ nem lehet a kérdésre adni. 

Kigyűjtöttük a sporttörvényből (2004. évi I. törvény a sportról) és a sportorvoslásról szóló 

kormányrendeletből (215/2004. /VII. 13./ Korm. rendelet) az ide vonatkozó paragrafusokat. Kérünk 

mindenkit értelmezze azokat és ennek megfelelően járjon el. A törvény és kormányrendelet teljes 

szövege a Szövetség/Dokumentumok/Jogszabályok menüpont alatt megtalálható. 

Ami biztos, hogy sportolóink a sporttörvény alapján amatőr sportolónak minősülnek, mivel nem 

jövedelemszerzési céllal versenyeznek, ezért a sportorvosi vizsgálatukat a sportoló háziorvosa is 

elvégezheti.  

Ettől függetlenül mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy a versenyszezon kezdete előtt sportorvosi 

vizsgálatnak is vetesse alá magát, továbbá a COVID időszak alatt sportolás közben is fokozottan 

ügyeljenek a távolságtatás szabályaira.             

 

A sporttörvény és a sportorvoslásról szóló kormányrendelet ide vonatkozó részei: 

 

A sportorvosi igazolásról a 2004. évi I. törvény a sportról, valamint a 215/2004. (VII. 13.) Korm. 

rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról rendelkezik. 

A 2004. évi I. törvény szerint: 

„I. Fejezet 

A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA 

Általános szabályok 

1. § (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 

(3) *  Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a 

sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz 

részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló. 

(4) Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat 

sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül.” 

2. § (4) A versenyző köteles: 

b) a sportág jellegének megfelelő - külön jogszabályban meghatározott - sportorvosi alkalmassági, 

illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés),” 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400001.TV#lbj2idbf81


3. § (4)  A versenyengedély - ha a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 

kormányrendelet kivételt nem tesz - csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó 

dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes. 

 

valamint, a 2015/2004 (VII.12.) Korm. rendelet szerint: 

„A sportorvos feladatai 

5. § A sportorvos a sportegészségügyi ellátás keretében: 

a) az egyes sportágakban - az OSEI szakmai irányelvei alapján - elvégzi a versenyző és a 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott sportszakember sportorvosi vizsgálatát; 

b) szakmailag indokolt esetben kiegészítő vizsgálatokat végez a versenyző megbetegedésének és 

sérülésének megelőzése, továbbá - amennyiben az adott intézményben gyógyító-megelőző ellátás is 

zajlik - kezelése és rehabilitációja érdekében; 

h) szaktanácsadást végez az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, 

valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában. 

5/A. § *  (1) Az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatokat az amatőr sportoló háziorvosa, házi 

gyermekorvosa is elláthatja. 

 

A sportolók és a sportszakemberek sportorvosi vizsgálatáról 

6. § (1) A versenyző - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a rendszeres edzések megkezdése, 

valamint a sportorvosi engedély - e rendelet szerinti - érvényességi idejének lejárta előtt sportorvosi 

vizsgálaton köteles részt venni. 

(2) Versenyezni - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - csak érvényes sportorvosi engedéllyel lehet. 

7. § *  (1) A sportorvosi vizsgálatot - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az OSEI sportegészségügyi 

szakrendelésének sportorvosai, valamint az országos sportegészségügyi hálózat területileg, illetve a 

fővárosban a kerületileg illetékes sportorvosai végzik az OSEI szakmai irányelvei alapján. 

(4) Az amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát a sportoló háziorvosa vagy házi gyermekorvosa is 

végezheti az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint. 

9. § (1) A sportorvosi vizsgálat eredményét a sportszövetség által külön e célra - az OSEI konzultatív 

hátterével - készített nyomtatványon (sportorvosi engedély) kell nyilvántartani. A sportorvosi engedély 

sportágtól független kötelező tartalmi elemeit a melléklet tartalmazza. A sportorvosi engedély egyéb 

egészségügyi adatot nem tartalmazhat. 

(2) A rendszeres edzések megkezdésének a feltétele - a melléklet 2. b) alpontja szerinti - „alkalmas” 

minősítés. Az „alkalmas” minősítés versenyzésre önmagában nem jogosít, ahhoz a külön 

jogszabályban, valamint a sportszövetség szabályzataiban foglalt további feltételek teljesítése is 

szükséges. Versenyezni csak - a melléklet 2. b) alpontja szerinti - „versenyezhet” minősítés esetén 

lehet. 

10. § (1) A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi ideje 18 éven aluli versenyző 

esetén 6 hónapnál, 18 éven felüli versenyző esetén 1 évnél hosszabb nem lehet.” 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400215.kor#lbj2idccd2
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400215.kor#lbj4idccd2

