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BÁRKI ELLENŐRIZHETI ONLINE A SPORTORVOSI ENGEDÉLYÉT!!!
Ahogyan #sportkórház_sportdoki_infó rovatunkban korábban már említettük, a sportorvosi
engedélyeket évek óta egy országosan, valamennyi sportorvosunk számára kötelezően
használandó adatbázisban regisztráljuk. Ez azt jelenti, hogy a sportorvos a vizsgálat
alkalmával ebbe a rendszerbe rögzíti a sportorvosi vizsgálatunk eredményét, tehát, hogy
alkalmas minősítést kaptunk-e, versenyezhetünk-e, vagy esetleg eltiltást javasolt-e a
sportorvos számunkra. (Persze ez utóbbi szerencsére ritkán fordul elő.) Ugyanitt láthatjuk azt
is, hogy milyen sportágban és meddig érvényes ez a minősítés.
FONTOS! Az ellátásokat és az eredményeket mindig a személyi okmányokon szereplő adatok
alapján rögzítik, így ezekre a lekérdezésnél szükség lesz. Amennyiben adataink stimmelnek,
akkor biztos, hogy megkapjuk a pontos információt. Ezt most rögtön kis is próbálhatjuk:
https://online.osei.hu/engedely-ellenorzes/
Ha sikeres a beazonosítás, akkor a lekérdezés MINDEN ESETBEN A PONTOS
ÉRVÉNYESSÉGI ADATOKAT mutatja számunkra.
Ne ijedjünk meg akkor sem, ha a beazonosítás sikertelen, hiszen ez még nem jelenti, hogy az
engedélyünk egyértelműen érvénytelen. Ilyen esetben egy egyszeri online adategyeztetést
követően rendezhető a sportolói személyazonosság kérdése, és utána már élvezhetjük az
online lekérdezés előnyeit.
Fogjunk össze a sportorvosi pecséthamisítás ellen, hiszen fontos, hogy az egészségünk
megőrzése mellett terheljük csak szervezetünket!
Tisztelt Sportoló!
Az alábbi űrlap kitöltésével lehetősége nyílik arra, hogy az Országos Sportegészségügyi Hálózat on-line
sportorvosi engedélyeket nyilvántartó rendszerében leellenőrizze az Ön számára kiadott Sportorvosi
Engedély érvényességi adatait.
Kérjük, hogy minden esetben a személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,
sportolói kiskönyv) alapján töltse ki az alábbiakat, mert a rendszer csak pontos adategyezés esetén tudja
visszaigazolni az érvényességi adatokat.
FIGYELEM! A személyes adatok védelme és az adatbiztonság szempontjából kötelező valamennyi adat
kitöltése!
Tájékoztatom, hogy a nyilvántartásunkban szereplő személyi adatok egyeztetését folyamatosan végezzük,
így jelenleg még előfordulhat, hogy a sportkönyvében szereplő bejegyzés szerint Ön érvényes versenyzési
engedéllyel rendelkezik, de adminisztrációs vagy technikai hiba miatt az a rendszerünkben nem szerepel,
vagy a beazonosítás sikertelen. Ebben az esetben kérjük, hogy mindenképpen kezdeményezze
Intézetünknél az adategyeztetést!
https://online.osei.hu/engedely-ellenorzes/

