
 

 

Attila Nagy megosztott egy hivatkozást. 

Tisztelt Sportbarátok, Sportvezetők, Sportegyesületek, Sportolók, Edzők! 

Remélem, mindenki jól van a körülményekhez képest. Kérném türelmeteket, hogy a Pest Megyei 

Asztalitenisz Szövetség elnöksége is megvitassa és döntést hozzon a 2019/2020-as megyei bajnokságok 

ügyében. Megvártuk a MOATSZ elnökség döntését, mivel nagyon sok verziót kellett számításba venni és 

mindenki számára jó döntés nem születhet. Jövő hét elején lesz elnökségi ülésünk, ahol ez lesz a 

legfontosabb napirendi pont, illetve a MOATSZ-szal is egyeztetünk, a megyei és az NB-s bajnokság 

kapcsolódása okán. 

Tudom, hogy sokan nem tudták még megkezdeni a szokásos, helyi pingpong élet beindítását sem, de ami 

késik, nem múlik. Bízom benne, hogy az iskolai-, egyéb termek megnyitása most már elérhető közelségbe 

kerülnek és újra indulhatnak az edzések, felelős és ésszerű korlátozásokkal, mert ugye az egészségünk 

mindennél fontosabb. Az újraindítással kapcsoltban, sportorvosi lehetőségekről, az alábbi OSEI 

iránymutatást, praktikus kérdőívet, az alábbi linken is találtok: 

https://asztaliteniszezz.hu/egyesuletek-sportolok-es-edzok-figyelem/ 

A kiadott állásfoglalások a 2020. május eleji helyzet alapján lettek meghozva, mely változhat a kormány 

rendelkezései alapján. Jelenleg a sportorvosival sem érdemes kapkodni, mert egyszeri és 1-3 hónapos 

távhosszabbítás lehetséges csupán, feltételekkel. 

Amennyiben kérdésetek, javaslatotok merül fel, email formájában jelezzétek: 

pmatsz2016@gmail.com 

Köszönettel, 

Nagy Attila 

PMATSZ Elnöke 

 

 

Alább megtalálható az Országos Sportegészségügyi Intézetnek (OSEI) a COVID-19 járványügyi 

helyzet 2020. 04. 30-i rendeletének megfelelő, sportorvosi tevékenységek újrakezdéséről szóló 

tájékoztatása, valamint a szabadidő- és versenysportolók sporttevékenységével kapcsolatos 

állásfoglalása. 

A távelbírálással hosszabbított sportorvosi engedélyek az online regiszterben lekérdezhetők. A sportoló az 

OSEI honlapján hozzáfér, ki tudja nyomtatni. Az engedélyek fizikai átpecsételése kizárólag a járványhelyzet 

megszűntével lehetséges. 

Az online regiszterhez való hozzáférés érdekében az intézet informatikai osztályával érdemes felvenni a 

kapcsolatot: informat@osei.hu 

DOKUMENTUMOK 

• OSEI Állásfoglalás az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése 

kapcsán (2020.05.04.) 

• Az OSEI sportorvosi engedélyek kiadására vonatkozó hirdetménye a 2020. május 4-től érvénybe 

lépő rendelkezések értelmében 

• Sportorvosi vizsgálati kérdőív 

• COVID-19 checklist sportolók, stábtagok és lehetséges fertőzöttek részére 

 

asztaliteniszezz.hu 

Egyesületek, sportolók és edzők, figyelem! - Asztaliteniszezz 

Alább megtalálható az Országos Sportegészségügyi Intézetnek (OSEI) a COVID-19 járványügyi helyzet 

2020. 04. 30-i rendeletének… 

 

Alább megtalálható az Országos Sportegészségügyi Intézetnek (OSEI) a COVID-19 járványügyi helyzet 

2020. 04. 30-i rendeletének megfelelő, sportorvosi tevékenységek újrakezdéséről szóló tájékoztatása, 

valamint a szabadidő- és versenysportolók sporttevékenységével kapcsola... 
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