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A 2015. évi Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat alapján
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Preambulum

A Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) Doppingellenes
Szabályzatának (a továbbiakban: WADA Szabályzat) aláíró fele. Az aláíró felek a Szabályzatnak való
megfelelést vállaló szervezetek. A WADA Szabályzat 20.4.1. pontja alapján a nemzeti olimpiai bizottságok
feladata annak biztosítása, hogy doppingellenes stratégiáik és szabályaik összhangban álljanak a WADA
Szabályzattal.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Olimpiai Chartája kimondja, hogy a WADA Szabályzat kötelező az
olimpiai mozgalom egészében. Az Olimpiai Charta 4. fejezetének 27. pontja alapján a nemzeti olimpiai
bizottságok feladata, hogy elfogadják és végrehajtsák a WADA Szabályzat rendelkezéseit.
A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya deklarálja, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság elfogadja,
munkájában érvényesíti, és tagjai útján betartatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Doppingellenes
Szabályzatát és a WADA Szabályzatát.
A Magyar Olimpiai Bizottság új Doppingellenes Szabályzatának megalkotását a 2015. január 1-től
hatályos WADA Szabályzat elfogadása tette szükségessé. Az új WADA Szabályzat célja a harmonizált
doppingellenes küzdelem erősítése.
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
rendelet) fontos szerepet szán a Magyar Olimpiai Bizottságnak a doppingellenes küzdelem területén:
A Magyar Olimpiai Bizottság együttműködik Magyarország nemzeti doppingellenes szervezetével, a
HUNADO-val és a további doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekkel, valamint a
nemzetközi doppingellenes szervezetekkel a doppingellenes tevékenység eredményessége érdekében,
ennek keretében
a) saját és tagsága doppingellenes tevékenységét a rendelettel, a nemzetközi követelményekkel,
valamint a HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban végzi, szervezi, amelyről tájékoztatja a HUNADO-t,
b) közreműködik a HUNADO által a sportágakra egységesen előírt általános felvilágosítási, nyilvántartási,
ellenőrzési és szankcionálási elvek összeállításában,
c) ellátja a nemzetközi követelményekben részére meghatározott feladatokat,
d) azon sportvilágesemények vonatkozásában, ahol a MOB a versenyzők nevezésével és
versenyeztetésével kapcsolatos egyes feladatokat ellátja, a MOB-ot megfelelően megilleti és terheli a
szövetségekre a rendeletben és más jogszabályokban, valamint a vonatkozó nemzetközi
követelményekben meghatározott jogok és kötelezettségek.
Fentieken kívül a 3-3 tagból álló doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság 1-1 tagja a Magyar
Olimpiai Bizottság által jelölt személy.
A Magyar Olimpiai Bizottság jelmondata: „A becsületes játék az egyetlen út.” Ennek megfelelően
elkötelezett a tiszta sport mellett, harcot folytat a tiltott szerek és módszerek ellen, és mindent elkövet a
doppingmentes versenyzés érdekében.
A Magyar Olimpiai Bizottság a doppingmentes versenyzés érdekében célul tűzi ki, hogy
(a) tevékenyen lépjen fel a megelőzés, felvilágosítás terén, doppingellenes kutatás, oktatás,
doppingellenes programok megvalósításával,
(b) megvédje minden versenyző egészségét a tiltott szerek, módszerek káros hatásaitól,
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(c) biztosítsa az esélyegyenlőség megvalósulását,
(d) rendelkezésére álló eszközeivel küzdjön a sport szellemiségével összeegyeztethetetlen
magatartás ellen,
(e) visszatartson minden versenyzőt és sportszakembert doppingvétség elkövetésétől,
(f) együttműködjön a doppingellenes tevékenységben résztvevő egyéb szervezetekkel.
A Magyar Olimpiai Bizottság a fenti célok elérése érdekében, a 2015. január 1-től hatályos WADA
Szabályzattal összhangban alkotja meg új Doppingellenes Szabályzatát, a doppingmentes felkészülés és
részvétel, valamint a tiltott szerek és módszerek elleni küzdelem céljából.
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1. A Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes tevékenységének szabályozása
1.1. A Magyar Olimpiai Bizottság Doppingellenes Szabályzatának (Szabályzat) megalkotása és
végrehajtása a Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes küzdelem iránti elkötelezettségének
eredménye. Jelen Szabályzat összhangban áll a WADA Szabályzat nemzeti olimpiai bizottságokra
vonatkozó rendelkezéseivel, és előmozdítja a Magyar Olimpiai Bizottság erőfeszítését a doppingellenes
tevékenységben.
1.2. A Magyar Olimpiai Bizottság mint a WADA Szabályzat aláíró fele, kötelezettséget vállal a WADA
Szabályzat betartására, doppingellenes tevékenysége során annak rendelkezéseit, valamint a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság szabályzatait és a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.)
Korm. rendeletet tekinti irányadónak.

2. A Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes tevékenységének alapelvei
2.1. A doppingellenes tevékenység célja, hogy megőrizze azt, ami értékes a sportban. Ezt az értéket
gyakran nevezik a sport szellemiségének. Ez az olimpiai eszme lényege, az emberi képességek
tökéletesítésére tett erőfeszítés az egyén tehetségének elkötelezett fejlesztésével. Ez a becsületes játék.
A sport szellemisége az emberi test, lélek és szellem ünnepe, amely a sportban a következő értékekben
nyilvánul meg:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

etika, fair play, becsület
egészség
kitűnő teljesítmény
jellem, nevelés
vidámság, öröm
csapatmunka
eltökéltség, elhivatottság
a szabályok és a jog tisztelete
önbecsülés és más résztvevők iránti tisztelet
bátorság
közösség, szolidaritás.

2.2. A doppingolás alapvetően ellentétes a sport szellemiségével.

3. A Szabályzat hatálya
3.1. E Szabályzat hatálya kiterjed:
(a) a Magyar Olimpiai Bizottságra,
(b) a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai tagozatainak hatáskörébe tartozó kerettagra és az akkreditált
csapattagra (a továbbiakban együtt: versenyző),
(c) a versenyző felkészítésében, illetve irányításában közreműködő sportszakemberre,
(d) a Magyar Olimpiai Bizottság hatáskörébe tartozó egyéb személyre, valamint
(e) az országos sportági szakszövetségre, az országos sportági szövetségre, a sportági szövetségre és a
Magyar Paralimpiai Bizottságra (a továbbiakban: szövetség).
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3.2. A Magyar Olimpiai Bizottság büntetést szab ki doppingvétség elkövetése esetén, vagy jelen
Szabályzat bármely más módon történő megsértése esetén.

4. A Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes tevékenysége
4.1. A Magyar Olimpiai Bizottság mint a WADA Szabályzat aláíró fele, köteles segíteni a nemzeti
doppingellenes szervezetet (HUNADO) a doppingellenőrzések kezdeményezése és végrehajtása terén,
valamint köteles a WADA Szabályzatban és a nemzetközi követelményekben előírt kötelezettségeket
teljesíteni.
4.2. A Magyar Olimpiai Bizottságnak a WADA Szabályzat alapján a következő feladatai és kötelezettségei
vannak:
(a) Biztosítja, hogy doppingellenes stratégiái és szabályai összhangban legyenek a WADA Szabályzattal.
(b) A tagság vagy az elismerés feltételeként előírja, hogy a szövetségek doppingellenes stratégiái és
szabályai megfeleljenek a WADA Szabályzat rendelkezéseinek.
(c) Tiszteletben tartja a HUNADO autonómiáját, és tartózkodik annak határozataiba és tevékenységébe
történő beavatkozástól.
(d) A nemzeti szövetségeket kötelezi arra, hogy minden doppingvétségre utaló vagy azzal kapcsolatos
információt jelentsenek a HUNADO-nak és nemzetközi szövetségüknek, valamint működjenek együtt
bármely, a vizsgálat lefolytatására hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezettel a vizsgálatok
lefolytatása során.
(e) A sportvilágeseményen való részvétel minimális feltételeként annak előírása, hogy a nemzeti
szövetségben állandó tagsággal nem rendelkező versenyzők álljanak rendelkezésre mintavétel
céljából, valamint szolgáltassanak holléti információkat a doppingellenőrzésekre és a vizsgálatokra
vonatkozó nemzetközi követelményeknek megfelelően, attól az időponttól kezdve, hogy szerepelnek
a sporteseménnyel kapcsolatban benyújtott előnevezési listán vagy későbbi nevezési
dokumentumon.
(f) Együttműködik a HUNADO-val.
(g) Aktív és támogató kapcsolatot tart fenn a regionális doppingellenes szervezettel.
(h) A szövetségeket kötelezi olyan szabályok megalkotására, melyek valamennyi, egy versenyen vagy a
szövetség vagy tagszervezetei által engedélyezett vagy szervezett tevékenységben a versenyző
felkészítésében, illetve irányításában közreműködő sportszakember számára előírják a
doppingellenes szabályok és a doppingellenes szervezet eredménykezelési hatáskörének elfogadását
a WADA Szabályzattal összhangban, a felkészítésben, irányításban való közreműködés
előfeltételeként.
(i) A támogatás egy részét vagy egészét visszatartja az eltiltás időszaka alatt a doppingellenes
szabályokat megsértő versenyző vagy sportszakember tekintetében.
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(j) A támogatás egy részét vagy egészét visszatartja a WADA Szabályzatnak való megfelelést elmulasztó
szövetség tekintetében.
(k) A doppingellenes szabályok saját hatáskörébe tartozó valamennyi potenciális megsértését kivizsgálja,
ideértve annak kivizsgálását - különös tekintettel akkor, ha a doppingvétséget kiskorú sportoló
követte el -, hogy a sportszakember vagy más személyek érintettek-e a doppingvétségben.
(l) Előmozdítja a doppingellenes oktatást, ideértve azt is, hogy a nemzeti szövetségek részére előírja,
hogy doppingellenes oktatást folytassanak a nemzeti doppingellenes szervezettel együttműködve.
(m) Együttműködik az érintett nemzeti szervezetekkel és hatóságokkal, valamint egyéb doppingellenes
szervezetekkel.
(n) Olyan fegyelmi szabályokat alkot, amelyek megakadályozzák azt, hogy a megfelelő indokolás nélkül
tiltott szert vagy módszert használó sportszakemberek a hatáskörébe tartozó versenyzőkkel
együttműködjenek.

5. Feladatok a doppingellenes tevékenység területén

5.1. A versenyző kötelezettségei
(a) A doppingellenes rendelkezéseket és szabályokat - így többek között a WADA Szabályzatot, a
nemzetközi követelményeket, jelen Szabályzatot, a nemzeti doppingellenes szervezet, valamint a
nemzeti és nemzetközi szövetségek doppingellenes szabályzatait - ismeri, és ezek rendelkezéseit
betartja.
(b) Rendelkezésre áll mintavétel céljából a nap bármely szakában.
(c) Felelősséget vállal a doppingellenes küzdelem keretében az általa használt szerek és alkalmazott
módszerek tekintetében.
(d) Az egészségügyi személyzetet tájékoztatja a tiltott szerek használatának és tiltott módszerek
alkalmazásának tilalmáról, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az alkalmazott orvosi kezelés nem
sérti a doppingellenes rendelkezéseket.
(e) Tájékoztatja a nemzeti doppingellenes szervezetet és a nemzetközi szövetséget minden olyan, aláíró
félnek nem minősülő fél által hozott határozatról, amely megállapítja, hogy az utóbbi tíz évben
doppingvétséget követett el.
(f) Együttműködik a doppingvétségeket kivizsgáló doppingellenes szervezetekkel.
(g) A Magyar Olimpiai Bizottsággal
kötelezettségeinek eleget tesz.

kötött

sportolói

szerződésben

foglalt

doppingellenes
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5.2. A sportszakember kötelezettségei
(a) A személyére, illetve az általa felkészített, illetve irányított versenyzőre vonatkozó doppingellenes
rendelkezéseket és szabályokat - így többek között a WADA Szabályzatot, a nemzetközi
követelményeket, jelen Szabályzatot, a nemzeti doppingellenes szervezet, valamint a nemzeti és
nemzetközi szövetségek doppingellenes szabályzatait - ismeri és ezek rendelkezéseit betartja.
(b) Együttműködik a doppingellenőrzések, ellenőrzési programok végrehajtása érdekében.
(c) A versenyzők értékrendszerére és magatartására
gondolkodásmód előmozdítása érdekében.

befolyást

gyakorol a

doppingellenes

(d) Tájékoztatja a nemzeti doppingellenes szervezetet és a nemzetközi szövetséget minden olyan, aláíró
félnek nem minősülő fél által hozott határozatról, amely megállapítja, hogy az utóbbi tíz évben
doppingvétséget követett el.
(e) Együttműködik a doppingvétségeket kivizsgáló doppingellenes szervezetekkel.
(f) Nem használ vagy birtokol tiltott szert és tiltott módszert megfelelő indokolás nélkül.
(g) Együttműködik a Magyar Olimpiai Bizottsággal, és segíti a WADA Szabályzatban előírt
kötelezettségeinek teljesítésében.

5.3. A szövetség kötelezettségei
(a) A WADA Szabályzatban, a nemzetközi követelményekben és jelen Szabályzatban foglalt
kötelezettségeit betartja.
(b) Együttműködik a HUNADO-val, és segíti a WADA Szabályzatban előírt kötelezettségeinek
teljesítésében.
(c) Minden doppingvétségre utaló vagy azzal kapcsolatos információt jelent a HUNADO-nak, valamint
együttműködik bármely, a vizsgálat lefolytatására hatáskörrel rendelkező doppingellenes
szervezettel a vizsgálatok lefolytatása során.
(d) Megalkotja és végrehajtja a WADA Szabályzattal összhangban álló doppingellenes szabályzatát.
(e) Együttműködik a sportágát irányító nemzetközi szövetséggel.
(f) Valamennyi, egy versenyen vagy a szövetség vagy tagszervezetei által engedélyezett vagy szervezett
tevékenységben résztvevő versenyzőt és sportszakembert kötelezi a doppingellenes szabályok és a
doppingellenes szervezet eredménykezelési hatáskörének elfogadására a WADA Szabályzattal
összhangban, a részvétel előfeltételeként.
(g) Megakadályozza azt, hogy a megfelelő indokolás nélkül tiltott szert vagy módszert használó
sportszakemberek a hatáskörébe tartozó versenyzőkkel együttműködjenek.
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(h) A tagsági jogviszony feltételeként kötelezi a tagszervezeteit és a sportszervezeteket, hogy
doppingellenes szabályai összhangban álljanak a WADA Szabályzattal.
(i) Szükséges intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a WADA Szabályzat
rendelkezéseinek megsértését.
(j) Elismeri és tiszteletben tartja a sportágát irányító nemzetközi szövetség, a HUNADO, valamint a
WADA Szabályzat aláíró feleinek doppingvétség elkövetése miatt hozott határozatát bármilyen
eljárási cselekmény lefolytatása nélkül, abban az esetben, ha a határozatot a hatáskörrel rendelkező
testület a WADA Szabályzat rendelkezéseivel összhangban hozta.
(k) Haladéktalanul értesíti a Magyar Olimpiai Bizottságot doppingvétség elkövetése és doppingvétség
elkövetése miatt kiszabott büntetés esetén, a hatáskörébe tartozó versenyzők, sportszakemberek és
egyéb személyek vonatkozásában.
(l) Előmozdítja a doppingellenes oktatást a HUNADO-val együttműködve.
(m) Együttműködik és információt szolgáltat a Magyar Olimpiai Bizottságnak annak érdekében, hogy a
Magyar Olimpiai Bizottság a WADA Szabályzatban és jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket
végrehajtsa.

6. A Magyar Olimpiai Bizottság Doppingellenes Szabályzatának megsértése
Jelen Szabályzat megsértését jelenti bármely doppingvétség elkövetése, valamint ha a versenyző,
sportszakember, egyéb személy vagy szövetség megszegi jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeit.

7. Kölcsönös elismerés
7.1. A Magyar Olimpiai Bizottság elismeri a bármely aláíró fél által végzett doppingellenőrzések
eredményét, az általuk lefolytatott meghallgatás eredményét és az általuk hozott jogerős határozatokat,
amennyiben azok a WADA Szabályzat rendelkezéseivel összhangban állnak és az aláíró fél hatáskörébe
tartoznak.
7.2. A Magyar Olimpiai Bizottság elismeri a Szabályzatot el nem fogadó szervezetek intézkedéseit,
amennyiben e szervezetek szabályai egyebekben összhangban állnak a WADA Szabályzattal.

8. A Magyar Olimpiai Bizottság által kiszabható büntetések
8.1. Akiről megállapítást nyer, hogy a Szabályzat 6. pontjában foglaltak szerint megszegte a jelen
Szabályzatot és doppingvétséget követett el, elveszíti jogát a WADA Szabályzat 10-11. fejezetében
meghatározott időtartamra
(a) a keret- és csapattagságára, akkreditációra és nevezésre, tagságára, illetve elismerésére,
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(b) a Magyar Olimpiai Bizottság támogatására, ideértve a közvetlen és a közvetett, valamint a pénzbeli
és a természetbeni, de vagyoni értékkel bíró támogatást is, valamint
(c) a Magyar Olimpiai Bizottság szervezetében, testületeiben betölthető tisztségre.
8.2. A Magyar Olimpiai Bizottság elismeri a doppingellenes szervezetek által korábban kiszabott
büntetéseket annak meghatározása érdekében, hogy első, második vagy harmadik doppingvétség
elkövetéséről van szó.

9. A büntetések kiszabásának eljárási szabályai
9.1. A sportesemény hivatalos időszakán kívül elkövetett doppingvétség, illetve jelen Szabályzat egyéb
módon történő megszegése esetén első fokon a Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkára szabja ki a
Szabályzat 8. pontjában meghatározott büntetést. A Főtitkár jogosult megállapítani eljárásának részletes
szabályait azzal, hogy az eljárási szabályoknak összhangban kell állniuk a WADA Szabályzat 8. fejezetével.
A Főtitkár a doppingvétség elkövetéséről való tudomásszerzést követő harminc napon belül hoz
határozatot. Az ügy bonyolultsága esetén a Főtitkár egy alkalommal harminc nappal meghosszabbíthatja
az eljárást.
9.2. A határozat ellen fellebbezés nyújtható be a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a Magyar
Olimpiai Bizottság Elnökségéhez a Szabályzat 11.2. pontjának megfelelően. A fellebbezés eredményeként
induló másodfokú eljárást az Elnökség folytatja le. Az Elnökség jogosult megállapítani eljárásának
részletes szabályait azzal, hogy az eljárási szabályoknak összhangban kell állniuk a WADA Szabályzat 8. és
13. fejezetével. A határozat ellen benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, de az Elnökség a
határozat végrehajtását indokolt esetben, kérelemre felfüggesztheti. Az Elnökség a fellebbezés
benyújtásától számított harminc napon belül hoz határozatot. Az ügy bonyolultsága esetén az Elnökség
egy alkalommal harminc nappal meghosszabbíthatja az eljárást.
9.3. A sportesemény hivatalos időszaka alatt elkövetett doppingvétség, illetve jelen Szabályzat egyéb
módon történő megszegése esetén első fokon a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének
felhatalmazásával a Csapatvezető szabja ki a Szabályzat 8. pontjában meghatározott büntetést. A
Csapatvezető a doppingvétség elkövetéséről való tudomásszerzést követő nyolc napon belül hoz
határozatot.
9.4. A Csapatvezető határozata ellen fellebbezés nyújtható be a kézbesítéstől számított tizenöt napon
belül a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségéhez a Szabályzat 11.2. pontjának megfelelően. A fellebbezés
eredményeként induló másodfokú eljárást az Elnökség folytatja le. A határozat ellen benyújtott
fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, de az Elnökség a határozat végrehajtását indokolt esetben,
kérelemre felfüggesztheti. Az Elnökség a fellebbezés benyújtásától számított harminc napon belül hoz
határozatot. Az ügy bonyolultsága esetén az Elnökség egy alkalommal harminc nappal
meghosszabbíthatja az eljárást.

10. Értesítések
A Magyar Olimpiai Bizottság a jelen Szabályzat alapján kiszabott büntetésről értesíti:
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(a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságot;
(b) az érintett nemzetközi szövetséget;
(c) a WADA Szabályzat 14.1. pontja alapján értesítésre jogosultakat, így különösen a versenyzőt és a
sportszakembert,
(d) az érintett nemzeti szövetséget,
(e) a HUNADO-t,
(f) a WADA-t, valamint
(g) egyéb személyt vagy szervezetet, érintettsége esetén.

11. Jogorvoslatok
11.1. Amennyiben a WADA Szabályzat másként nem rendelkezik, doppingvétséget megállapító határozat
Magyar Olimpiai Bizottság általi elismerése ellen csak abban az esetben lehet fellebbezni, amennyiben a
határozattal érintett kimerítette a meghallgatással vagy a doppingvétséget megállapító határozattal
szembeni jogorvoslati vagy (amennyiben van ilyen) egyéb törvényes jogát bármilyen, az érintett
doppingellenes szervezet szabályaiban meghatározott jogorvoslati fórum előtt. Amennyiben a
határozattal érintett fellebbezést nyújt be a doppingvétséget megállapító határozat ellen, a Magyar
Olimpiai Bizottság elhalasztja a doppingvétséget megállapító határozat elismerését a fellebbezésre
hatáskörrel rendelkező testület határozathozataláig, amely határozatot kötelezőnek ismer el.
11.2. A jelen Szabályzat alapján hozott határozatok a WADA Szabályzat 13. fejezetének rendelkezései
szerint fellebbezhetőek meg. A határozat ellen benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, de a
fellebbezésre hatáskörrel rendelkező testület a határozat végrehajtását indokolt esetben, kérelemre
felfüggesztheti.

12. Doppingvétség felülvizsgálata
Amennyiben a Nemzetközi Sport Választottbíróság (CAS) vagy a WADA Szabályzat alapján eljáró dopping
fellebbviteli testület megállapítja, hogy a megfellebbezett határozattal megállapított doppingvétség nem
került elkövetésre, vagy a megfellebbezett határozattal érintettet egyébként felmenti, a Magyar Olimpiai
Bizottság visszavonja a doppingvétség elkövetésének elismerését, az annak alapján kiszabott büntetést
megsemmisíti, és értesíti azon személyeket, akiket a büntetés kiszabásáról értesített.

13. Záró rendelkezések
13.1. A Jelen Szabályzatban foglalt kifejezések, fogalmak értelmezésekor a WADA Szabályzat
rendelkezései, a nemzetközi követelmények, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm. rendelet irányadók. A WADA
Szabályzat és a nemzetközi követelmények jelen Szabályzat részét képezik, automatikusan
alkalmazandóak és eltérés esetén irányadóak.
13.2. Jelen Szabályzatot a WADA 2015. április 29-én jóváhagyta. Jelen Szabályzat 2015. május 12-én, a
Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének elfogadásával lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Magyar Olimpiai Bizottság 2012. január 1-jétől hatályos Doppingellenes Szabályzata.
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