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 A Magyar Sportlövők Szövetségének (a továbbiakban Szövetség) Elnöksége a 

doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) 4.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, az Alapszabály 24.§ (2) 

bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján a magyar sportlövő sportban a 

doppingtilalom érvényesítése érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) 

alkotja: 

 

Preambulum 

 

 A Szövetség célja, hogy a magyar sportlövő sportban a doppingellenes tevékenységgel 

elérje, hogy a sportágban tevékenységet folytató személyek, szervezetek teljes mértékben 

mentesek legyenek minden olyan magatartástól, mely doppingtilalomba ütközik. 

 

A Szabályzat hatálya 

1.§ 

 

(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a sportlövő sportágban a Szövetség által kiadott 

versenyzői engedéllyel rendelkező valamennyi versenyzőre, a versenyző felkészítésében, 

illetőleg irányításában résztvevő sportszakemberekre, valamint a Szövetség 

versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre (a továbbiakban: tagszervezet). 

 

(2) Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hazai versenyrendszerben 

szervezett versenyekre, továbbá a – nem a Nemzetközi Szövetség (a továbbiakban: ISSF) által 

elrendelt – hazai doppingellenőrzésekre. 

 

(3) Az ISSF Doppingellenes Szabályzata című szabályzatát kell alkalmazni az ISSF 

versenyekre, valamint az ISSF által elrendelt doppingellenőrzésekre. Jelen Szabályzat 

rendelkezéseit a nemzetközi ellenőrzések során abban az esetben kell alkalmazni, ahol ezt az 

ISSF Doppingellenes Szabályzata kifejezetten elrendeli. 

 

(4) Jelen Szabályzat alkalmazása során is be kell tartani az ISSF Doppingellenes 

Szabályzata, valamint a WADA Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat azon rendelkezéseit, 

melyek a doppingvétség elkövetése esetére tartalmaznak előírásokat. 

 

A Szövetség kötelezettségei 

2.§ 

 

(1) A Szövetség köteles érvényesíteni a doppingtilalmat, ennek végrehajtása 

érdekében ellátni különösen az alábbi feladatokat: 

a) az ISSF Doppingellenes Szabályzatának és a további nemzetközi 

követelményeknek megfelelően – a sportágban a nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó 

versenyzők körének meghatározása érdekében - az érintett versenyző hozzájárulása alapján 

adatot szolgáltatni a HUNADO részére, 

b) nyilvántartani és a HUNADO rendelkezésére bocsátani a doppingellenőrzés 

végrehajtásához szükséges adatokat - különös figyelemmel a nyilvántartott vizsgálati 

csoportba tartozó versenyzők tartózkodási helyére vonatkozó „whereabouts” információkra -, 

az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett sportoló írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, 

valamint a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges törvényes képviselői 

hozzájárulásokat,  
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c) a sportági jellemzőkre figyelemmel a tárgyévet megelőző év december 1. 

napjáig elkészíteni doppingellenes tevékenységének következő évre vonatkozó az elnökség 

által elfogadott programját, amely magában foglalja a felvilágosítási és nevelési, valamint 

doppingellenőrzési tervet is, továbbá rögzíti, hogy a versenyzőnek az adott évben melyik 

típusú nyilvántartást kell vezetnie, 

d) doppingellenes feladatai ellátásának koordinációjára, a doppingellenes 

tevékenységben részt vevő szervezetekkel való együttműködésre a doppingellenes 

tevékenységre vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó személyt kijelölni, 

e) minden év január 15. napjáig a HUNADO és - tájékoztatásul - a miniszter 

részére az előző évi doppingellenes tevékenységéről készített, az elnökség által elfogadott 

beszámolóját megküldeni, 

f) évente több alkalommal versenyen és versenyen kívül doppingellenőrzést 

kezdeményezni, illetőleg megrendelni, 

g) a doppingellenőrzéseket nyilvántartani, a mintavételek eredményeinek 

dokumentációját 8 évig megőrizni, az ellenőrzéshez szükséges adatokat a HUNADO-nak 

megküldeni 

h) az ISSF Doppingellenes Szabályokban és a WADA Kódexben, valamint a 

hazai jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek, ezen belül az adatszolgáltatási és 

jelentési kötelezettségeinek eleget tenni,  

i) az általa megrendelt doppingellenőrzéseket megfizetni, 

j) doppingvétség gyanúja esetén a versenyző versenyzési engedélyét 

felfüggeszteni, 

k) doppingvétség gyanúja esetén a doppingeljárás lefolytatásában a 

Kormányrendeletben meghatározottak szerint részt venni, 

l) doppingellenes tevékenysége során a HUNADO-val együttműködni, 

m) szervezni a felvilágosító, nevelő, prevenciós munkát, 

n) jelen szabályzatot, valamint az ISSF Doppingszabályzatát a Szövetség 

honlapján közzétenni, a doppingellenes szabályokról a versenyzőket, sportszakembereket és 

tagszervezeteit ezúton tájékoztatni. 

 

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kapcsolattartó személy a 

Szövetség főtitkára.  A Szövetség főtitkárával a szövetségi kapitány köteles a doppingellenes 

tevékenység során mindenben együttműködni, a jelen szabályzat betartását a válogatott 

versenyzők esetében kiemelten figyelemmel kísérni, a főtitkár utasításainak megfelelően 

adatot szolgáltatni. 

 

(3) A szövetség beszerzi (vagy tagszervezetei útján beszerezteti), nyilvántartja, a 

HUNADO ez irányú megkeresése alapján pedig a HUNADO rendelkezésére bocsátja a 18 

éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges, a jelen szabályzat mellékleteként 

csatolt nyilatkozat szerinti törvényes képviselői hozzájárulásokat; 

 

(4) A szövetség beszerzi (vagy tagszervezetei útján beszerezteti), nyilvántartja, a 

HUNADO ez irányú megkeresése alapján pedig a HUNADO rendelkezésére bocsátja az általa 

megkért CAS alávetési nyilatkozatot. vagy annak másolatát. 
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A versenyző kötelezettségei 

3.§ 

 

(1) A versenyző nem használhat, illetve nem alkalmazhat vagy forgalmazhat – a 

mindenkori hatályos doppinglistát tartalmazó jogszabályban meghatározott - tiltott 

teljesítményfokozó szereket, készítményeket és módszereket.  

 

(2) A versenyző a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészülés és 

versenyzés Kormányrendeletben, valamint az ISSF Doppingellenes Szabályzatában és a 

nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat mindenkor köteles betartani. Ennek 

keretében kötelezettsége elkerülni különösen, hogy 

a) tiltott szer kerüljön a szervezetébe, 

b) ő maga, vagy vele összefüggésben más személy tiltott módszert alkalmazzon. 

 

(3) Amennyiben a versenyző tudomására jut, hogy más versenyző doppingvétséget 

megalapozó magatartást úgy követ el, hogy azzal más jogszabályok előírásait is megsérti, 

akkor az ilyen doppingvétség elkövetését megalapozó magatartást jelentenie kell a HUNADO 

vagy a Szövetség részére. 

 

(4) A versenyző felelős a szervezetéből származó mintából a Kormányrendelet és a 

vonatkozó nemzetközi követelmény alapján kimutatott bármilyen tiltott szer, származék vagy 

marker jelenlétéért, tiltott szer használatáért, valamint megkísérelt használatáért, vagy tiltott 

módszer alkalmazásáért, vagy megkísérelt alkalmazásáért, függetlenül attól, hogy a jelenlét, 

használat, alkalmazás tekintetében legalább gondatlanság, vagy a megkísérelt használat, 

alkalmazás tekintetében szándékosság terheli-e. 

 

(5) A versenyző minden orvosi vizsgálaton gyógyszer adása, ajánlása esetén 

köteles bejelenteni sportolói tevékenységét, tekintettel arra, hogy kizárólag olyan gyógyszert 

kaphat, amely nincs a doppinglistán. Amennyiben versenyző gyógyulásához előzetesen 

bejelentendő gyógyszer szükséges, azt haladéktalanul, 24 órán belül köteles a Szövetségnek 

TUE nyomtatványon jelezni, melyet a Szövetség köteles három napon belül a nemzeti 

doppingellenes szervezetnek (a továbbiakban: HUNADO) továbbítani, majd a HUNADO 

döntését követően az ISSF-nek jelezni. 

 

(6) Az a versenyző, aki orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus 

betegségben szenved, amely indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy 

tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentességért folyamodhat a HUNADO-hoz. 

 

(7) A versenyző köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának 

ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak (doppingvizsgálat). 

 

(8) A versenyző köteles 

a) a versenyen felhívásra a doppingvizsgálatnak alávetni magát, 

b) versenyen kívül doppingellenőrzésre rendelkezésre állni, a tartózkodási helyére 

vonatkozó információkat biztosítani, 

c) a doppingellenőrzési űrlapot a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni, ezen 

belül a tájékoztatási követelményeknek eleget tenni, 

d) szükség esetén a gyógyászati célú mentességhez a bejelentési kötelezettségnek 

eleget tenni, 
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e) válogatott versenyző esetében a Szövetség által rendelkezésére bocsátott 

„Gyógyszernaplót” vezetni, 

f) doppingvétség esetén, amennyiben a versenyző kéri a „B” minta vizsgálatát, 

ezen vizsgálat költségeit megfizetni.  

 

(9) A versenyző köteles a versenyen kívüli időszakban a Szövetség részére a 

tartózkodási helyéről pontos és naprakész adatokat szolgáltatni. A versenyző köteles a 

szövetségi kapitány részére leadott tartózkodási információkban bekövetkező változásokat 

haladéktalanul, 12 órán belül a szövetségi kapitánynak jelezni. 

 

(10) A versenyző köteles a HUNADO, a MOB vagy a Szövetség által szervezett 

doppingellenes felvilágosításon, tájékoztatón részt venni. 

 

(11) A sportlövő sportágban a versenyzési engedély megadásának feltétele, hogy a 

versenyző, illetőleg törvényes képviselője a 2.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban 

meghatározott hozzájáruló nyilatkozatokat aláírja.   

 

(12) A jelen szabályzat hatálya alá tartozó sportoló köteles a szabályzat 

mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírásával alávetni magát a Nemzetközi Sport Választott 

Bíróság (Court of Arbitration for Sport; a továbbiakban: „CAS”) kizárólagos joghatóságának 

(alávetés) azon ügyekben, amelyekben a sportág nemzetközi szövetségének Doppingellenes 

Szabályzata, vagy a HUNADO Szabályzat szerinti jogorvoslati fórum a CAS. 

 

A sportszakember kötelezettségei 

4.§ 

 

(1) A sportszakember köteles a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes 

felkészítés és versenyeztetés Kormányrendeletben, valamint az ISSF Doppingellenes 

Szabályzatában és a nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat mindenkor 

betartani, továbbá  

a) a versenyzőt a doppingellenes előírásokról tájékoztatni, 

b) a versenyzőt a dopping alkalmazásának következményeiről felvilágosítani, 

c) a versenyző kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, 

d) a tudomására jutó doppingvétséget megalapozó magatartást a Szövetségnek 

jelenteni. 

 

(2) A sportszakember köteles a HUNADO, a MOB vagy a Szövetség által 

szervezett doppingellenes felvilágosításon, tájékoztatón részt venni.   

 

(3) A jelen szabályzat hatálya alá tartozó sportszakember köteles a szabályzat 

mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírásával alávetni magát a Nemzetközi Sport Választott 

Bíróság (Court of Arbitration for Sport; a továbbiakban: „CAS”) kizárólagos joghatóságának 

(alávetés) azon ügyekben, amelyekben a sportág nemzetközi szövetségének Doppingellenes 

Szabályzata, vagy a HUNADO Szabályzat szerinti jogorvoslati fórum a CAS. 

 

A Szövetség tagszervezetének kötelezettségei 

5.§ 

 

(1) A tagszervezet köteles a Kormányrendeletben, valamint az ISSF 

Doppingellenes Szabályzatában és a nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat 
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mindenkor betartani, a vele szerződéses vagy tagsági viszonyban álló versenyzők és 

sportszakemberek fenti kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, ezen kötelezettségek 

megszegése, valamint doppingvétség gyanúja esetén a Szövetséget haladéktalanul értesíteni.   

  

(2) A tagszervezet a vele szerződéses vagy tagsági viszonyban álló versenyzők 

vagy sportszakemberek által elkövetett, jogerősen megállapított doppingvétség esetén köteles 

a Szövetség részére megtéríteni a doppingvétség elkövetésének versenyidőszakában a 

Szövetségnek a versenyző vagy a sportszakember felkészüléssel, versenyeztetéssel 

összefüggő ráfordításait (különösen az edzőtáborok, versenyek költségei).  
 

A doppingvétség 

6.§ 

 

(1) Doppingvétséget követ el a versenyző, ha a nemzetközi követelményekben 

foglaltakra is figyelemmel 

a)  a testéből származó mintában 

aa) - azon szerek kivételével, amelyek tekintetében a tiltólista egyedi mennyiségi 

határérték eléréséhez vagy meghaladásához köti a doppingvétség megállapítását - bármilyen 

mennyiségben jelen van a tiltólistán szereplő tiltott szer, annak származéka vagy markerje, 

ab) - a tiltólista szerint egyedi mennyiségi határérték eléréséhez vagy meghaladásához 

kötött doppingvétség esetén - a tiltólista szerinti egyedi mennyiségi határértéket eléri vagy 

meghaladja a tiltott szer, annak származéka vagy markerje, 

b) a tiltólistán szereplő tiltott szert használ, vagy tiltott módszert alkalmaz - 

függetlenül annak sikerességétől -, vagy a használatot, alkalmazást megkísérli, 

c) a mintaszolgáltatási kötelezettséget megfelelő indokolás hiányában - azt követően, 

hogy arról szabályszerű értesítést kapott - megtagadja vagy elmulasztja, továbbá, ha a 

mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza, 

d) a versenyen kívüli vizsgálat céljából történő rendelkezésre állásra vonatkozó 

előírásokat - ideértve a tartózkodási helyre előírt információk benyújtását, és a vonatkozó 

nemzetközi szabványban előírtak szerint bejelentett mintavétel kihagyását - 18 hónapon belül 

legalább három esetben bármely formában megsérti, 

e) a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli, 

f) versenyidőszakban bármilyen tiltott szert vagy tiltott módszert birtokol, vagy 

versenyen kívüli időszakban bármilyen, versenyidőszakon kívül tiltott szert vagy tiltott 

módszert birtokol, kivéve, ha igazolja, hogy a birtoklással érintett szer, módszer 

vonatkozásában gyógyászati célú mentességet élvez, vagy más elfogadható, elsősorban 

egészségügyi okokra visszavezethető indokolást ad, 

g) tiltott szert vagy tiltott módszert, vagy tiltott módszer felhasználására alkalmas 

eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását 

jogosulatlanul előállítja, kidolgozza, megszerzi, értékesíti, bármely más formában versenyző, 

sportszakember vagy más személy részére átadja, más formában megismerteti, szállítja, 

terjeszti, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé teszi, vagy ezeket megkísérli, 

h) versenyidőszakban más versenyzőnek bármilyen tiltott szert bead, vagy bármilyen 

tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer 

felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását más versenyzővel összefüggésben 

alkalmazza, vagy versenyen kívüli időszakban más versenyzőnek versenyidőszakon kívül 

tiltott szert bead, vagy tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt 

vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását más versenyzővel 

összefüggésben alkalmazza, ezekhez vagy ezek leplezéséhez segítséget nyújt, ezekben 

közreműködik, vagy ezeket megkísérli. 
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(2) Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha a nemzetközi 

követelményekben foglaltakra is figyelemmel 

a)  versenyidőszakban a versenyzővel összefüggésben bármilyen tiltott szert vagy 

tiltott módszert birtokol vagy azzal rendelkezik, vagy versenyen kívüli időszakban bármilyen, 

versenyidőszakon kívül tiltott szert vagy tiltott módszert a versenyzővel összefüggésben 

birtokol vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha igazolja, hogy a birtoklással, rendelkezéssel 

érintett szer, módszer vonatkozásában a versenyző gyógyászati célú mentességet élvez, vagy 

más elfogadható, elsősorban egészségügyi okokra visszavezethető indokolást ad, 

b) versenyidőszakban versenyzőnek bármilyen tiltott szert bead, vagy bármilyen 

tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer 

felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását a versenyzővel összefüggésben 

alkalmazza, vagy versenyen kívüli időszakban versenyzőnek versenyidőszakon kívül tiltott 

szert bead, vagy tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy 

tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását versenyzővel 

összefüggésben alkalmazza, tiltott szert vagy tiltott módszert, vagy tiltott módszer 

felhasználására alkalmas eszközt, vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, 

alkalmazásának leírását jogosulatlanul előállítja, kidolgozza, megszerezi, értékesíti, bármely 

más formában versenyző, más sportszakember vagy harmadik személy részére átadja, más 

formában megismerteti, szállítja, terjeszti, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé teszi, 

c) a b) pontban meghatározott doppingvétségek elkövetéséhez segítséget nyújt, 

abban közreműködik vagy ezeket megkísérli, 

d) a doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli, 

e) tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, vagy valaki a versenyzőnek a 

doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a Szövetségnek és a HUNADO-nak. 

 

A doppingellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések 

7.§ 

 

(1) A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett vagy 

bejelentés nélküli, és kiterjed minden - versenyengedéllyel rendelkező - versenyzőre. 

 

(2) Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen kívüli 

időszakban. Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a versenyző a versenytől visszalép, 

továbbá ha a verseny előtt vagy a versenyen megsérül. 

 

(3) Az ellenőrzés elrendelésére az ISSF, a WADA, a HUNADO, továbbá a Szövetség 

jogosult.  

 

(4) Az ellenőrzést a versenyző emberi méltósághoz fűződő jogainak tiszteletben 

tartásával kell elvégezni. 

 

(5) Versenyen az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget, a 

Kormányrendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket – be nem jelentett 

ellenőrzés esetén is – a verseny szervezője köteles biztosítani. A HUNADO által elrendelt 

minden más ellenőrzés esetén az elkülönített helyiséget a Szövetség, a további személyi és 

tárgyi feltételeket a HUNADO biztosítja. 
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(6) A feltételek meglétét a versenybíróság elnöke a verseny előtt ellenőrzi. Ha a 

verseny a személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, az ebből eredő 

többletköltségeket a mulasztó fél viseli. 

 

(7) Ha az ellenőrzés versenyen kívüli időszakban történik, és nem tartozik az (5) 

bekezdésben meghatározott ellenőrzések közé, akkor az elkülönített helyiség biztosítása a 

sportszervezet kötelezettsége. 

 

(8) Az ellenőrzés költségeit az ellenőrzést elrendelő vagy az azt megrendelő szervezet 

viseli a Kormányrendeletben és a nemzetközi szabályokban meghatározott módon. 

 

(9) Az ellenőrzés vizelet-mintavétellel vagy vérmintavétellel történik. A vérmintavétel 

az ISSF Doppingellenes Szabályzata alapján történik. Amennyiben a vérmintavételre 

versenyen kerül sor, a versenyző az adott versenyen az utolsó sorozata után kötelezhető a 

vérmintavételen történő megjelenésre. A vérmintavételt orvos vagy szakasszisztens végezheti 

a vérvételre vonatkozó előírások betartásával.  

 

(10) Az ellenőrzésre egyebekben a Kormányrendelet 2. számú mellékletében 

meghatározott előírásokat, valamint az ISSF és a WADA vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

Az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás  

8.§ 

 

(1) Az előzetes felülvizsgálati eljárást és a doppingeljárást a Kormányrendeletben 

meghatározott módon a HUNADO folytatja le. 

 

(2) Az előzetes felülvizsgálati eljárásban a Kormányrendeletben a Szövetség részére 

meghatározott közreműködési kötelezettséget a főtitkár vagy az általa kijelölt személy 

teljesíti. 

 

(3) A Szövetség köteles a HUNADO értesítésének kézhezvételét követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül az eljárás alá vont versenyző versenyzési 

engedélyét felfüggeszteni. 

 

(4) A versenyző a „B” minta analízisét 48 órán belül kérheti írásban a HUNADO-hoz 

címzett nyilatkozatban. 

 

(5) A doppingeljárás lefolytatására a HUNADO által létrehozandó 

doppingbizottságban a Szövetség képviselőjét a Szövetség elnöksége delegálja.  

 

A versenyidőszakban történő doppingellenőrzéssel összefüggő különös 

rendelkezések 

9.§ 

 

(1) A versenyidőszakban történő mintavétel eredményeként szolgáltatott pozitív 

minta, valamint más, doppingvétséget megalapozó magatartás elkövetése esetén a Szövetség 

doppingeljárás lefolytatásától függetlenül az adott sporteseményen, továbbá - a (2) 

bekezdésben meghatározott kivétellel - valamennyi egyéb, a pozitív minta szolgáltatásának, 

valamint más, doppingvétséget megalapozó magatartás elkövetésének napjától a 
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versenyengedély felfüggesztésének napjáig vagy az eltiltás megkezdéséig a versenyző 

részvételével szervezett versenyen elért eredményeket megsemmisíti. Amennyiben a 

versenyző a sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerést kapott, azokat 

köteles visszaszolgáltatni. 

 

(2) Ha a versenyző a doppingeljárás lefolytatását megelőzően a Szövetség felé 

igazolja, hogy a doppingvétséget megalapozó magatartás elkövetése tekintetében még 

gondatlanság sem terheli, akkor más versenyen elért eredményei nem semmisíthetők meg, 

kivéve, ha az elkövetett doppingvétség nagy valószínűség szerint hatással volt a többi 

versenyen elért eredményeire. 

 

(3) Ha csapatversennyel kapcsolatban a Szövetség a csapat bármelyik tagját értesíti 

doppingvétség gyanújáról, akkor a csapat valamennyi tagját célzott vizsgálatnak vetik alá. 

 

(4) Ha a célzott vizsgálat eredményeként megállapításra kerül, hogy a csapat tagjai 

közül egy versenyző doppingvétséget követett el, doppingeljárás lefolytatása nélkül a 

csapatnak a versenyen elért eredményét megsemmisíti. 

 

A büntetések 

10.§ 

 

(1) Az eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság a tiltólista, 

valamint a doppingolás körülményeinek figyelembevételével - a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel, a 12. §-ban foglaltakra is figyelemmel - a versenyzőre az alábbi 

büntetéseket szabhatja ki: 

a) a 6. § (1) bekezdés a), b), c), e) és f) pontjában meghatározott doppingvétségek 

első alkalommal történő elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett, vagy a Szövetség 

versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és a tagszervezet, Szövetség által szervezett 

edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás 2 év időtartamra, 

b)  a 6. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal 

történő elkövetése esetén - amennyiben a versenyző 18 hónapon belül legalább 3 esetben 

tanúsítja az ott meghatározott magatartást - a versenyrendszerben szervezett, vagy a 

Szövetség versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és a tagszervezet, Szövetség által 

szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás legalább 1 év időtartamra. Az 

eltiltás 2 év időtartamú, ha a 3 eset közül egyik sem indokolható, 

 

c) a 6. § (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott doppingvétség első 

alkalommal történő elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett, vagy a Szövetség 

versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és a tagszervezet, Szövetség által szervezett 

által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás 4 évtől végleges időtartamra. 

Ha a versenyző a 6. § (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott doppingvétséget kiskorú 

versenyző sérelmére követi el a tiltólista szerinti meghatározott szerek között nem szereplő 

egyéb tiltott szerrel, az eltiltás végleges. 

 

(2) A tiltólista szerinti meghatározott szer versenyző szervezetében való jelenléte 

esetén - amennyiben a versenyző igazolni tudja, hogy hogyan került a meghatározott szer a 

szervezetébe vagy a birtokába, és bizonyítja, hogy azt nem a teljesítménye fokozása vagy a 

tiltólistán szereplő más szer használatának elfedése érdekében alkalmazta - a büntetés első 

alkalommal legalább megrovás vagy versenyrendszerben szervezett, vagy a Szövetség által 
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szervezett versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és tagszervezet, Szövetség által 

szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől legfeljebb 2 év időtartamú eltiltás. 

 

(3) A versenyzőre az eltiltás büntetés mellett 

a) az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb 2 év időtartamú kizárás 

büntetés, 

b) a Szövetség által adott kedvezmények legfeljebb 1 év időtartamra történő 

megvonása, 

c) legfeljebb a hivatásos versenyző sporttevékenységből származó előző évi nettó 

átlagjövedelmének hat havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés 

szabható ki. 

 

11.§ 
 

(1) Az eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság a 

sportszakemberre az alábbi büntetéseket szabhatja ki: 

a) a 6. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott doppingvétség első 

alkalommal történő elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől 

eltiltás 2 év időtartamra, 

b) a 6. § (2) bekezdés b)-c) és e) pontjában meghatározott doppingvétségek első 

alkalommal történő elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől 

eltiltás 4 évtől végleges időtartamra. 

 

(2) Ha a sportszakember a 6. § (2) bekezdés b)-c) és e) pontjában meghatározott 

doppingvétséget kiskorú versenyző sérelmére a tiltólista szerinti meghatározott szerek között 

nem szereplő egyéb tiltott szerrel követi el, a sportszakmai tevékenységben történő 

részvételtől végleg el kell tiltani. 

 

(3) Ha a sportszakember a doppingvétséget a 10. § (2) bekezdésében 

meghatározottakkal összefüggésben követi el, és igazolni tudja, hogy hogyan került a 

meghatározott szer a birtokába, továbbá bizonyítja, hogy azt nem a versenyző teljesítménye 

fokozása vagy a tiltólistán szereplő más szer használatának elfedése érdekében alkalmazta, a 

büntetés első alkalommal legalább megrovás vagy legfeljebb a sportszakmai tevékenységben 

való részvételtől legfeljebb 2 év időtartamú eltiltás. 

 

(4) A sportszakemberre az eltiltás büntetés mellett 

a) a Szövetség által adott kedvezmények legfeljebb 1 év időtartamra történő 

megvonása, 

b) legfeljebb a sportszakember szakmai tevékenységéből származó előző évi nettó 

átlagjövedelmének hat havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés 

szabható ki. 

 

12.§ 
 

(1) Amatőr versenyzőre vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő 

sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. 

 

(2) A versenyzőre, sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést a Szövetségnél kell 

befizetni. A Szövetség a pénzbüntetést köteles sportágában a doppingellenes tevékenységre 

fordítani. 
 



 11 

(3) Ha a versenyző a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem 

terheli a doppingvétség elkövetésében, vele szemben az egyébként meghatározott eltiltás 

büntetés nem alkalmazható. A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti doppingvétség elkövetése 

esetén az eltiltás mellőzésének további feltétele, hogy a versenyző igazolja, hogy a tiltott szer 

milyen módon került a szervezetébe. Az eltiltás e rendelkezés szerinti mellőzése esetén a 

doppingeljárás alapjául szolgáló doppingvétség nem vehető figyelembe az eljáró 

doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság részéről a Kormányrendelet 1. számú 

mellékletének alkalmazásakor. 

 

(4) Ha a versenyző - a 10. § (1) bekezdés b) pontjában és 10. § (2) bekezdésében 

meghatározottak kivételével - a doppingeljárás során bizonyítja, hogy nem terheli 

szándékosság a doppingvétség elkövetésében, vele szemben az egyébként alkalmazandó 

eltiltás csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának felénél. Ha az 

egyébként alkalmazandó eltiltás végleges, akkor az eltiltás e rendelkezés szerinti csökkentett 

időtartama legalább 8 év. A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti doppingvétség elkövetése 

esetén az eltiltás csökkentésének további feltétele, hogy a versenyző igazolja, hogy a tiltott 

szer milyen módon került a szervezetébe. 

 

(5) A sportszakember által elkövetett 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

doppingvétség tekintetében a (2) bekezdésben meghatározottakat megfelelően alkalmazni 

kell. 

 

(6) Ha a versenyző vagy a sportszakember a doppingeljárás során vagy az eltiltás 

hatálya alatt érdemben közreműködik más versenyző, vagy sportszakember 

doppingvétségének a felderítésében, vagy bizonyításában, velük szemben a másodfokú 

határozat meghozatalát vagy a fellebbezési idő lejártát megelőzően, valamint - a vonatkozó 

nemzetközi követelményben foglaltakra is figyelemmel - a másodfokú határozat meghozatalát 

vagy a fellebbezési idő lejártát követően az egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama 

csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának negyedénél. Ha az eltiltás 

időtartama végleges, a csökkentett büntetés nem lehet kevesebb 8 évnél. Ha az eltiltási 

időszak csökkentése alapjául szolgáló feltétel nem teljesül, az eljáró doppingbizottság, illetve 

dopping fellebbviteli bizottság elrendeli az egyébként alkalmazandó eltiltás időszak teljes 

időtartamának letöltését. 

 

(7) Amennyiben a versenyző vagy a sportszakember a doppingvétség elkövetéséről 

szóló értesítést megelőzően beismeri olyan doppingvétség elkövetését, amely más módon nem 

bizonyítható, a versenyzővel és a sportszakemberrel szemben egyébként alkalmazandó eltiltás 

időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának felénél. 

 

(8) Amennyiben a versenyzővel vagy a sportszakemberrel szemben egyébként 

alkalmazandó eltiltás e rendelet több rendelkezése alapján csökkenthető, a csökkentett eltiltás 

időtartama nem lehet kevesebb az egyébként alkalmazandó eltiltás időtartamának negyedénél. 

Ezt a rendelkezést a 14. § (1) bekezdése szerinti második doppingvétség miatt alkalmazott 

eltiltás időtartamának meghatározása során is alkalmazni kell, ha a versenyző vagy a 

sportszakember a második doppingvétség elkövetésével összefüggésben a (4) vagy (5) 

bekezdés alapján az eltiltás időtartamának csökkentésére jogosult. 
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13.§ 
 

(1) A doppingvétségért egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama legfeljebb 4 év 

időtartamra növelhető, amennyiben a versenyző vagy a sportszakember a doppingvétséget - 

kivéve a 6. § (1) bekezdés g)-h) pontjában és a 6. § (2) bekezdés b)-c) és e) pontjában 

szereplő doppingvétségeket, vagy ha a versenyző, sportszakember a doppingvétség 

elkövetését beismeri - olyan módon követte el, amely különösen alkalmas a tisztességes játék 

elvének megsértésére, valamint egyes sportágakra vagy a sportmozgalomra különösen káros 

hatású, így különösen, ha 

a) a doppingvétséget doppingterv vagy - rendszer részeként, önállóan vagy 

másokkal szervezetten követte el, 

b) a doppingvétséget többféle tiltott anyaggal vagy módszerrel, vagy több 

alkalommal követte el, 

c) a tiltott teljesítményfokozás hatását az eltiltás időtartamát követően is élvezheti, 

vagy 

d) a doppingeljárás során csalárd, rosszhiszemű magatartást tanúsít. 

 

(2) A doppingeljárás során nem fogadható el a versenyző arra való hivatkozása, 

hogy tiltólistán szereplő valamely szer, módszer nem tiltott szer elfedését szolgálja, nincs 

teljesítménynövelő vagy káros egészségügyi hatása, vagy nem ellentétes a sport 

szellemiségével. 

 

14.§ 
 

(1) A versenyző, sportszakember által második alkalommal elkövetett 

doppingvétségért alkalmazandó eltiltás időtartamát a Kormányrendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

(2) Azonos doppingvétséget megalapozó magatartások elkövetése esetén második 

doppingvétségnek minősül az „A” jelű minta pozitív vizsgálati eredményéről, továbbá más 

doppingvétséget megalapozó magatartásról szóló értesítés, valamint a sportfegyelmi 

felelősség szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott, a doppingeljárás 

megindításáról szóló értesítés időpontja után elkövetett doppingvétség. E rendelkezést kell 

alkalmazni akkor is, ha a szabályszerű értesítésre az eljáró doppingbizottság, illetve dopping 

fellebbviteli bizottság érdekkörén kívüli okból nem került sor. 

 

(3) Ha az eljáró dopping bizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság nem tudja 

igazolni, hogy az értesítés szabályszerűen történt, a versenyző, sportszakember által elkövetett 

doppingvétségeket - a Kormányrendelet 1. mellékletében foglaltak alkalmazása helyett - 

együttesen kell egy doppingvétségnek tekinteni és a büntetés meghatározása során a 

súlyosabbnak minősülő doppingvétség büntetését kell alapul venni és a doppingvétségért 

egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama - a 6. § (1) bekezdés g)-h) és (2) bekezdés b)-c) és 

e) pontja kivételével - legfeljebb 4 év időtartamra növelhető. 
 

15.§ 
 

(1) A versenyző, sportszakember által harmadik alkalommal elkövetett 

doppingvétségért - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - végleges eltiltás alkalmazandó. 

 

(2) A harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség esetén az eltiltás 8 évtől 

végleges időtartamú, amennyiben 
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a) a tiltólista szerinti meghatározott szernek a versenyző szervezetében való 

jelenléte esetén a versenyző bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozására vagy 

tiltott szer használatának leplezésére alkalmazta, vagy 

b) a harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség a 6. § (1) bekezdés d) pontja 

szerinti doppingvétség. 

 

(3) A 14. § és az (1)-(2) bekezdés szerinti többszöri doppingvétségekre vonatkozó 

rendelkezések akkor alkalmazhatók, ha az egyes doppingvétségeket 8 éven belül követték el. 

 

16.§ 
 

(1) Az eltiltás időtartama - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel - az azt 

megállapító első fokú határozat meghozatalának napján kezdődik. 

 

(2) Amennyiben a doppingeljárás alá vont személy a doppingeljárásban a tárgyalás 

tartásáról lemond és az eltiltást elfogadja, az eltiltás az eltiltás elfogadása vagy egyéb módon 

történő kiszabása napján kezdődik. 

 

(3) Amennyiben a doppingeljárás alá vont személy önhibáján kívüli okból a 

doppingeljárás megindítása és a tárgyalás között jelentős késedelem következik be vagy a 

doppingeljárás egyébként elhúzódik, az eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli 

bizottság az eltiltás időtartamának kezdetét a mintavétel vagy a doppingvétséget megalapozó 

egyéb magatartás tanúsításának napjával is meghatározhatja. 

 

(4) Amennyiben a versenyző vagy a sportszakember a doppingvétség elkövetését a 

doppingvétség elkövetéséről szóló értesítést követően haladéktalanul beismeri - és ezen 

időpontot követően a versenyző nem vesz részt további versenyen vagy a sportszakember 

nem gyakorolja sportszakmai tevékenységét -, az eltiltás időtartamának kezdetét az eljáró 

doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság a mintavétel vagy a doppingvétséget 

megalapozó egyéb magatartás elkövetésének napjával is meghatározhatja azzal, hogy a 

doppingeljárás alá vont személy az eltiltás büntetés időtartamának legalább felét letölti. 

 

(5) Az eltiltás időtartamába a versenyengedély felfüggesztésének időtartamát be kell 

számítani. 

 

17.§ 
 

(1) Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes tevékenységben részt vevő 

szervezet által szervezett doppingellenes felvilágosító és rehabilitációs programokon kívül 

semmilyen formában nem vehet részt versenyrendszerben szervezett versenyen vagy a 

Szövetség versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és a tagszervezet, Szövetség által 

szervezett edzésen, edzőtáborban, kivéve nézőként. 

 

(2) Az a személy, akivel szemben 4 évnél hosszabb időtartamú eltiltás került 

kiszabásra, a 4 év elteltét követően - azon sportágon kívül, amelyben a doppingvétséget 

elkövette - részt vehet alacsonyabb osztályban szervezett versenyeken, feltéve, ha az adott 

sportág versenyszabályzatában meghatározottak szerint az alacsonyabb osztályból nem 

kvalifikálhatja magát országos vagy nemzetközi versenyre. 

 

(3) Az eltiltás hatálya alatt a versenyző sportszakemberként, a sportszakember pedig 

versenyzőként nem tevékenykedhet. 
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(4) Az eltiltás hatálya alatt a versenyző köteles a doppingellenőrzés végrehajtásához 

szükséges adatokról - a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző esetén ideértve a 

tartózkodási helyét - és azok megváltozásáról a szövetséget és a HUNADO-t tájékoztatni, és 

versenyen kívüli vizsgálatok céljából részére rendelkezésre állni. Ha az eltiltás hatálya alatt 

álló versenyző a szervezett sporttevékenységben való részvételtől visszavonul és versenyzői 

jogállása megszűnik, de később vissza kíván térni versenyzőként a szervezett 

sporttevékenységben való részvételhez, akkor a Szövetség és a HUNADO egyidejű értesítése 

mellett vállalja, hogy a visszavonulásának időpontjában az eltiltás büntetésből még hátralévő 

időtartammal megegyező időszakban versenyen kívüli doppingellenőrzésének aláveti magát. 

 

(5) Amennyiben a versenyző, sportszakember megsérti az eltiltás időtartamára 

vonatkozó részvételi tilalmat, annak időpontjában az eltiltás időtartama újrakezdődik. Az 

eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalom megsértésével elért bármilyen eredményt 

meg kell semmisíteni. 

 

(6) Ha a versenyző, sportszakember az eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi 

tilalom megsértése miatt indított doppingeljárásban bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság 

a részvételi tilalom megsértésében, az eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalom 

megsértésének időpontjában újrakezdődő eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet 

kevesebb annak felénél, végleges eltiltás esetén 8 évnél. 
 

18.§ 

A fogalmak értelmezése 

 

A jelen szabályzatban szereplő fogalmak, kifejezések értelmezésére a 

Kormányrendelet és az ISSF Doppingellenes Szabályzatában szereplő meghatározásokat kell 

alkalmazni.  

 

Mellékletek 

19.§ 

 

 Jelen Szabályzatnak elválaszthatatlan melléklete az ISSF Doppingellenes Szabályzata, 

valamint a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm. rendelet. 

 

 A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, illetve a jelen szabályzat és a 

HUNADO Doppingellenes Szabályzatának eltérése esetén a HUNADO Doppingellenes 

Szabályzata irányadó, melynek mindenkor hatályos állapota a HUNADO weboldalán 

(www.antidopping.hu) érhető el. 

 

 Jelen szabályzatot a Szövetség elnöksége 2013. november 18. napján megtartott ülésen 

fogadta el, és léptette hatályba, a Szövetség korábbi doppingellenes szabályzata hatályát 

veszti. 

 

 

2019. november 25. 

 

Elnökségi határozatszám: MSSZ/113/2019. sz E. H 

       


