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Külső helyszínen végzett sportorvosi vizsgálatokról szóló eljárásrend 

COVID-19 járványhelyzeti készültség időszakára 

 

A Kormány COVID-19 járványügyi helyzet kapcsán kiadott 06.12-i Rendeletének értelmében a 

külső helyszínen végzett sportorvosi tevékenységek mind vidéken, mind a fővárosban 06.15-től 

megfelelő óvintézkedések mellett újraindulhatnak.  

• A külső vizsgálatokra való előjegyzést a Sportorvos a Sportegyesülettel előre, telefonon és 

írásban egyezteteti.  

• A vizsgálatokon résztvevő sportolók listáját a Sportegyesület előzőleg megküldi a 

Sportorvos részére.   

• A külső helyszínen végzett személyes sportorvosi vizsgálatokon kizárólag tünetmentes és 

olyan sportoló vehet részt,  

• és aki a vizsgálatot megelőző 2 hétben nem tartózkodott igazolt COVID-19 beteg személy 

környezetében. 

• A sportorvosi vizsgálatot megelőzően az OSEI által összeállított Sportolói kérdőív és 

COVID-19 csekklista kitöltése és aláírása szükséges,  

• amennyiben COVID-19 gyanú áll fenn, a vizsgálatot meg kell szakítani. 

• Minden sportolónak és kísérőnek kötelező szájmaszkot viselni! 

• A vizsgálati helységbe belépést megelőzően hőmérséklet mérés szükséges.  

• Az előjegyzési időpontokat és a jelenlévők létszámát pontosan be kell tartani, ebben a 

Sportegyesület az együttműködést vállalja:  

◦ pontos érkezés, késedelem nélküli ellátás 

◦ a várakozó sportolók között a 1,5-2 méter távolság tartása 

◦ kiskorúval maximum egy kísérő érkezzen 

◦ a kitöltött és aláírt Sportolói és COVID-19 kérdőívek megléte. 

 

 



 

• A vizsgálati helységet rendszeres szellőztetni, valamint 

• a vizsgálati eszközöket folyamatosan fertőtleníteni szükséges. 

• A külső helyszínen végzett sportorvosi tevékenységben résztvevő dolgozók részére 

vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert kell biztosítani. 

• A vizsgáló sportorvos és asszisztense megfelelő védőfelszerelésben (orvosi köpeny, 

sebészi maszk) dolgozhat.  

• A személyes sportorvosi vizsgálat szokásos alapelemei a vizelet- és EKG-vizsgálatok, 

valamint a 35 éven felülieknél a vérvizsgálat elvégzendő. 2 hónapnál nem régebbi hozott 

vizsgálati lelet bemutatása megfelelő körültekintéssel* elfogadható (*eredet, hitelesség, 

minőség). 

• Amennyiben a vizsgáló sportorvos olyan kiegészítő szakvizsgálatot igénylő 

rendellenességet talál a vizsgálat vagy a kórelőzmény kapcsán, amely az alkalmasságot vagy 

versenyképességet érdemben befolyásolja, az engedélyezést meg kell szakítani és azt a 

vizsgálatok elvégzését követően, azok eredményétől függően lehet elbírálni.  

• A sportolók figyelmét már előjegyzéskor hívják fel arra, hogy a versenyengedély kiadásához 

szükséges dokumentumokat hozzák magukkal! A személyes találkozók csökkentése miatt 

az átpecsételést lehetőleg kerüljék!  

• A külső helyszínen végzett sportorvosi tevékenység költségei a korábban meghatározott 

díjszabás szerint érvényesek. 

• A külső helyszínen végzett sportorvosi vizsgálatokról a vizsgálatot végző sportorvos köteles 

havonta a megyei főorvosnak írásban rövid összefoglalót küldeni (Pest megye és 

Komárom-Esztergom megye az OSH főorvosnak), melyről  

• a megyei főorvos negyedévente az OSH főorvosnak összefoglaló beszámolóban 

nyilatkozik.  

• A megyei főorvos a külső vizsgálatok menetét a Sportorvossal egyeztetett időben és 

helyszínen az éves ellenőrzésen felül ellenőrizheti.  

 

Budapest, 2020. június 26. 

 

    Dr. Kiss Marianna           Dr. Soós Ágnes 

OSH vezető sportorvos s.k.     főigazgató főorvos s.k. 


