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Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 
Országos Sportegészségügyi Intézet 
továbbítva emailben: foig@osei.hu  
 

Budapest, 2020.09.17. 
 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
Tegnap jutott el hozzánk az OSEI állásfoglalása, mely a koronavírussal fertőzött sportolók sportorvosi 
engedélyének helyzetével foglalkozik. Link itt: 
 
http://www.osei.hu/images/09.-14.-Sportba-val-visszatrs-ajnls.pdf 
 
Az állásfoglalás szerint aki koronavírusos lesz, elveszíti sportorvosi engedélyét, melyet a karantén és pihenő 
időszak után kérvényezhet újra. A dokumentum szerint "A sportorvosi engedély tünetmentes esetben 
leghamarabb 4 héttel az első negatív PCR tesztet követően adható meg." 
 
Ez olvasatunkban, és más sportlövész szövetségek olvasatában is azt jelenti, hogy a sportlövész elveszíti az 
egyik engedélyezési alapfeltételét, vagyis ilyen esetben lőfegyvertartási engedélye veszélybe kerül. Ha az 
állásfoglalás szövegét pontról pontra betartja a sportorvos és a hatóság, úgy szigorúan értelmezve az 
intézkedést, a fegyvertartási engedélyt vissza kell vonni. Ez csak a mi országos sportági szakszövetségünk hat 
szakágában több, mint 4’000 sportoló érdeklődésére számot tartó kérdés, a két társszövetségünkkel együtt 
(MSSZ, MEFLSZ) pedig jóval több, mint 10’000 sportolót, és becslésünk szerint közel 60’000 engedéllyel 
tartott lőfegyver sorsát érintő kérdés. 
 
Mai telefonon történt érdeklődésünkre azt a választ kaptuk Öntől, hogy a sportorvosi engedély nem 
visszavonásra, hanem csak „felfüggesztésre” kerül, és ez nem jelentheti a fegyvertartási engedély bevonását, 
amely engedélynek sportlőfegyverek esetén a sportorvosi engedély egyértelműen elő-, és alapfeltétele. A 
jogszabály, és sajnos a helyi igazgatásrendészetek ismereteink szerint nem ismerik a „felfüggesztést”, mint 
jogintézményt, valakinek vagy van sportorvosi engedélye, vagy nincs. Ha valaki jogalap nélkül birtokol 
lőfegyvert, az a Btk. szerint lőszerrel és lőfegyverrel való visszaélés tényállásnak minősül, és 2-től 8 évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntethető, vagyis a tét nagy. 
 
Tisztelettel kérjük sürgős tisztázó állásfoglalásukat, hiszen a vírus terjedési tendenciáit figyelembe véve 
nagy valószínűséggel sok SARS-COV-2 pozitív sportolónk lehet a következő időszakban. 
 

 
 
Köszönettel és kollegiális üdvözlettel, 
 
 
 

                         Dr. Fábián Lajos - elnök 
          (06-30-586-4124, fabian.lajos@mdlsz.com) 
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