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A spotról szóló 2004. évi I. törvény 2012. január 1-tıl hatályos rendelkezéseivel kapcsolatos,
alapvetıen a rajtengedéllyel való indulással, illetve az ahhoz – alternatív jelleggel –
kapcsolódó, háziorvosi vizsgálattal kapcsolatos, jogértelmezésre irányuló megkeresésével
összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom:
ad 1.)
A megkeresés 1. pontjához főzött kérdése kapcsán egyetértek Fıigazgató Fıorvos Asszonnyal
abban, hogy a rajtengedély kiadását megelızı orvosszakmai szempontok maradéktalanul
érvényesüljenek. A rajtengedéllyel való indulás lehetısége ugyanakkor nem új intézménye a
sportjogi szabályozásnak, az már évek óta bevett és a szövetségek egy része által jól
alkalmazott feltétele a bajnokságban való indulásnak elsısorban azon sportágak esetén, ahol a
sportági szakszövetség vagy sportszövetség a versenyrendszerét ún. „open” típusú
bajnokságként szervezi, ahol a hivatásos és amatır sportolók mellett szabadidıs sportolók is
részt vehetnek. Az ilyen típusú versenyek sajátossága ugyanakkor, hogy a rajtengedéllyel
való indulás lehetısége csak abban az esetben áll fenn, ha azt a szövetség a vonatkozó
szabályzatában (versenyszabályzat) kifejezetten lehetıvé teszi, és e feltétel teljesülése
esetén is csak abban az esetben, ha az a bajnokságban egy meghatározott versenyen
(mérkızésen) való indulásra biztosít jogosultságot.
A rajtengedély sajátossága tehát a versenyengedélyhez képest, hogy az azzal induló sportoló
csak a bajnokság egy meghatározott versenyén, mérkızésén való indulásra szerez
jogosultságot, szemben a versenyengedéllyel, ami a versenyrendszer teljes idıtartama alatt
érvényes és indulási jogot keletkeztet az egyéb feltételek (sportorvosi, háziorvosi igazolás)
fennállása esetén.
A fentiekre is figyelemmel egyetértek és indokoltnak tartom annak meghatározását az OSEI
részérıl elıkészített ajánlás alapján, hogy mely sportágakban indokolt orvosszakmai
szempontból a bajnokság egy mérkızésén való részvételt lehetıvé tenni, akár háziorvosi
igazolás birtokában is.
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Ugyancsak egyetértek azzal, és szükségesnek tartom, hogy a rajtengedély kiadásának a
szövetség szabályzatának erre vonatkozó rendelkezése alapján elıírásra kerülı háziorvosi
igazolás, mint a rajtengedély kiadásának egyik elıfeltétele orvosszakmai vizsgálati
tartalmának részletes tartalma és protokollja a Sportegészségügyi Szakmai Kollégium
által kerüljön meghatározásra. Ezzel összefüggésben javasolom azt is, hogy a részletes
protokoll kerüljön beépítésre a sportorvosi vizsgálatok sportág-specifikus rendjét
tartalmazó dokumentációba.
ad 2.)
Fıigazgató Fıorvos Asszony megkeresése 2. pontjában foglaltak szerint a 6-14 éves
korosztály – az MLSZ-tıl származó információk alapján – 3-3 mérkızésen vesz részt.
Fıigazgató Fıorvos Asszony megkeresésében ezen információból levezeti, hogy ez milyen
volumenő megterhelést jelent a sportorvosi, háziorvosi ellátórendszerben.
A fentiekkel, valamint a Fıigazgató Fıorvos Asszony által is hivatkozott, a sportorvoslás
szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet
(Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel összefüggésben megjegyzem, hogy – amint arra
már az elsı ponthoz írt válaszban is utaltam – rajtengedéllyel a spotról szóló 2004. évi I.
törvény kötelezıen alkalmazandó rendelkezése szerint a bajnokság csak egy
meghatározott versenyén lehet részt venni, ebbıl következıen ugyanazon sportoló egy
versenyidıszak, bajnokság alatt kettı, vagy további alkalommal nem jogosult
rajtengedélyt kérelmezni, a szövetség pedig nem teheti lehetıvé a sportoló részvételét
egy bajnokság idıtartama alatt kettı vagy több alkalommal rajtengedély birtokában.
Ebbıl az is egyértelmően következik, hogy a rajtengedéllyel egy meghatározott versenyen
induló sportolók nem terhelik meg jelentısen a sportegészségügyi, háziorvosi hálózat
rendszerét. (Ilyen jellegő jelzés legalábbis 2004. március 13-a óta – amikortól a
rajtengedéllyel, mint a bajnokságban való egyszeri indulás lehetısége a sportról szóló törvény
rendszerében megjelent – nem merült fel.)
A kifejtettekre figyelemmel tehát a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nem
lehetséges, hogy a sportszövetség a versenyrendszerben való indulási jogról rendelkezı
szabályzatában olyan szabályozást tartalmazzon, amely az évi összes mérkızésére
rajtengedélyes indulást engedélyez.
A rajtengedély kötelezı, törvényi szintő szabályozására figyelemmel természetesen az sem
fordulhat elı, hogy a rendszeres edzések és versenyzés sportorvosi szőrıvizsgálat nélkül
történjen.
Tekintettel arra, hogy a sportról szóló törvény átfogó módosításának keretében a
rajtengedélyhez kapcsolódó háziorvosi engedély kiállításának lehetısége 2012. január 1. óta
hatályos, és a sportágak túlnyomó többségében folyamatban van az adott idıszakra vonatkozó
versenyrendszer, bajnokság, ezért nem tartom életszerőnek, hogy a folyamatban lévı bajnoki
évad idıszakában kerüljön sor a vonatkozó szövetségi szabályzatoknak a rajtengedély
kiadásához kapcsolódó esetleges háziorvosi igazolás tartalmi feltételeit meghatározó
rendelkezéseinek szabályozására, de – egyetértve és támogatva Fıigazgató Fıorvos Asszony
ez irányú felvetését – szükségesnek tartom, hogy az OSEI, mint az országos
sportegészségügyi hálózat központja és mőködtetıje a szükséges protokollt dolgozza ki,
majd a háziorvosokkal, gyermekorvosokkal való szakmai egyeztetést végezze el annak
érdekében, hogy a következı bajnoki idıszakra nézve már egységes sportorvos-szakmai
álláspont álljon a lehetıséggel élni kívánó szövetségek rendelkezésére a vonatkozó
szabályzatuk kötelezı tartalmi eleminek kialakításához.
Ehhez a munkához a Sportért Felelıs Államtitkárság természetesen minden szükséges
sportszakmai támogatást biztosít.
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A fentiekkel összefüggésben tájékoztatom T. Fıigazgató Fıorvos Asszonyt arról is, hogy a
Sportért Felelıs Államtitkárság a Magyar Olimpiai Bizottság közgyőlését követıen a MOBbal egyeztetve megkezdi a sporttörvény módosításából következı végrehajtási rendeleti szintő
jogszabályok módosításának elıkészítését, aminek keretében sor kerülhet a Korm. rendelet
módosítására is. Fıigazgató Fıorvos Asszony erre vonatkozó észrevételeit, javaslatait
örömmel veszem az elıkészítı munka során.
Fıigazgató Fıorvos Asszony eredményes munkájához további sok sikert kívánok!
Budapest, 2012. február 15.
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Czene Attila
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