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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 

HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL 

 

I. Az Új Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat elfogadása 

 

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a továbbiakban: „WADA”) Alapító Közgyűlése 

(Foundation Board) 2013. november 15. napján, Johannesburgban a IV. Doppingellenes 

Világkongresszus keretein belül elfogadta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat új 

változatát, amely 2015. január 1. napján lép hatályba. 

 

A változások alapvetően négy személyi kört érintenek: 

 

1. Államok; 

2. Nemzeti doppingellenes szervezetek; 

3. Nemzetközi sportági szövetségek; 

4. Nemzeti sportági szövetségek 

 

A fentiekre tekintettel 2015. január 1. napjára mind a Magyar Állam, mind a nemzeti 

doppingellenes szervezet feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport (a továbbiakban: 

„HUNADO”), mind a nemzeti sportági szövetségek az új Nemzetközi Doppingellenes 

Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kötelesek harmonizálni doppingellenes szabályaikat. 

 

II. A magyar vonatkozású kötelezettségek elvégzésének mérlege 

 

A Magyar Államot terhelő, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) módosításával kapcsolatos kodifikációs 

munka lezárult, a jogszabály-módosítási eljárásban a HUNADO mint szakértő is részt vett. ✓ 
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A HUNADO mint nemzeti doppingellenes szervezet elfogadta új doppingellenes szabályzatát 

(„HUNADO Szabályzat”), amely szabályzat a magyarországi doppingellenes tevékenység 

részletszabályait foglalja össze. ✓ 

 

A nemzeti sportági szövetségek ugyancsak kötelesek megfelelni az új, 2015. január 1. napjától 

hatályba lépő új szabályoknak, ezért azon nemzeti sportág szövetségeknek, akik ezt nem tették 

meg, további teendőjük van. 

 

III. A HUNADO kötelező érvényű szakmai ajánlásai 

a nemzeti sportági szövetségek részére 

 

A fent hivatkozott Korm. rendelet alapján a HUNADO kötelező érvényű ajánlásokat tesz a 

doppingellenes tevékenységre vonatkozó részletes szövetségi szabályok megalkotására, 

módosítására valamint szövetségi szabályzatok egységes hazai és nemzetközi szakmai 

elvekkel, követelményekkel történő összehangolására. A HUNADO a fentiek alapján 

mellékelten csatolja az új szabályozásnak megfelelően elfogadásra javasolt szövetségi 

doppingellenes szabályzatok egyes tartalmi elemeit. 

 

IV. A nemzetközi sportági szövetségek 

doppingellenes szabályzatainak figyelembevétele 

 

A jelen ajánlások mellett azonban minden esetben vizsgálandó a sportág nemzetközi 

szövetségének doppingellenes szabályzata is, az ott meghatározott sportág-specifikus 

szabályok pedig minden esetben megjelenítendők a nemzeti sportági szövetség doppingellenes 

szabályzatában. 

 

Kelt Budapesten, 2014. december 3. napján 
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A SZÖVETSÉGI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT TARTALMI ELEMEI 

 

1. A WADA nemzetközi követelményeinek hivatkozás útján történő kötelezővé tétele.  

2. A HUNADO Doppingellenes Szabályzatának hivatkozás útján történő kötelezővé 

tétele. 

3. A doppingbüntetésekről, azok időtartamáról, mértékéről történő rendelkezés 

(miután a doppingbüntetések, azok időtartama, mértéke egységes rend szerint 

történik, e körben elegendő a HUNADO Szabályzatra történő hivatkozás) - (Korm. 

rendelet 4. § (2) a) pont). 

4. A büntetések kiszabásának részletes – sportág-specifikus – eljárási rendje (e körben 

a nemzetközi sportági szövetség szabályzata irányadó). - (Korm. rendelet 4. § (2) a) 

pont). 

5. A sportolói versenyengedély felfüggesztésének kötelező és opcionális esetei, 

valamint a sportolói versenyengedély felfüggesztésének rendje, a sportág 

nemzetközi szövetségének szabályzatával összhangban. 

6. A sportolók, sportszakemberek, valamint a nemzeti sportági szövetség tagságát 

képező sportszervezetek doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatainak, 

kötelezettségeinek meghatározása (Korm. rendelet 4. § (2) a) pont). 

7. Doppingellenes kapcsolattartó személy (Korm. rendelet 4. § (2) e) pont) 

kijelölésének a rendje, feladatkörének meghatározása, a kapcsolattartó kinevezését 

(vagy személyében történő változás esetén a változás napját) követő 5 munkanapon 

belül a HUNADO írásbeli tájékoztatása. 

8. A sportolói regisztrációk végrehajtása és ellenőrzése (HUNADO Szabályzat 5.6.9 

pont). 

9. A doppingellenes szövetségi program meghatározásának szempontrendszere. A 

programnak alapvetően két tevékenységet kell felölelnie: doppingellenőrzés és 

felvilágosítás. (A nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolók állam által 

történő ellenőrzése nem tartozik a szövetség doppingellenes tevékenységi körébe.) 

10. A szövetség által előírt doppingellenőrzések rendje (csúcs- és szinthitelesítés, 

továbbá azon hazai sporteseményeknek a meghatározása, ahol a mintavétel 

kötelező). 

11. A szövetség keretein belül végzendő felvilágosítási program részletes kifejtése 

(különös tekintettel a felvilágosítás eszközeire, módszereire, szintjeire, céljára). 
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12. Az előző évi doppingellenes tevékenységéről készített beszámoló elkészítésének 

(határidő: január 15. napja) a rendje (Korm. rendelet 4. § (2) f) pont). 

13. A szövetségi doppingellenes tevékenység következő évre vonatkozó programjának 

előkészítési rendje, amely program a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig 

küldendő meg a HUNADO részére (Korm. rendelet 4. § (2) d) pont). 

14. A HUNADO / miniszter / MOB értesítésének a rendje a nemzetközi sportági 

szövetség által kezdeményezett doppingellenőrzésekről. 

15. A HUNADO / miniszter / MOB értesítésének a rendje a nemzetközi sportági 

szövetség által megindított, magyar vonatkozású doppingeljárásokról 

16. A HUNADO / miniszter / MOB értesítésének a rendje a nemzetközi sportági 

szövetség által lefolytatott doppingeljárások eredményéről. 

17. A doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság szövetség által kijelölt 

tagjainak (elnökeinek) delegálási rendje, határideje és feltételei Korm. rendelet 7. § 

(3), 9. § (1). 

18. A HUNADO által összeállításra került vizsgálat-eloszlási terv véleményezésének a 

rendje. 

19. A szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi igazolt sportoló adatkezelési 

hozzájárulásának beszerzését, nyilvántartását, a hozzájárulások megújítását és – 

igény esetén - a HUNADO rendelkezésére bocsátásának rendjét szabályozó 

rendelkezések, az adatkezelési hozzájárulás mintájának mellékletként történő 

beillesztése a szövetségi doppingellenes szabályzatba. (Korm. rendelet 4. § (2) c) 

pont). 

20. A szövetség szervezeti keretein belül tevékenykedő kiskorú sportolók szülői 

hozzájáruló nyilatkozatának beszerzési kötelezettsége, a hozzájárulásának 

beszerzését, nyilvántartását és – igény esetén - a HUNADO rendelkezésére 

bocsátásának rendjét előíró rendelkezések, az adatkezelési hozzájárulás mintájának 

mellékletként történő beillesztése a szövetségi doppingellenes szabályzatba. (Korm. 

rendelet 4. § (2) c) pont). 

21. A HUNADO Doppingellenes Szabályzatának hatálya alá tartozó valamennyi 

sportolótól és sportszakembertől azon alávetési nyilatkozatok beszerzése, amellyel 

az érintettek valamennyi HUNADO Szabályzatban rögzített ügycsoport 

tekintetében alávetik magukat a Nemzetközi Sport Választott Bíróság (Court of 

Arbitration for Sport – CAS) mint kizárólagos hatáskörrel rendelkező szerv 

eljárásának, továbbá az alávetési nyilatkozatok beszerzését, nyilvántartását és – 
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igény esetén - a HUNADO rendelkezésére bocsátásának rendjét előíró 

rendelkezések, végül az alávetési nyilatkozat mintájának mellékletként történő 

beillesztése a szövetségi doppingellenes szabályzatba. 

22. A feladatok végrehajtásához szükséges költségek biztosításáról történő rendelkezés 

(Korm. rendelet 4. § (2) a) pont). 

23. A sportág nemzetközi sportági szövetségének doppingellenes szabályzata által 

meghatározott sportág-specifikus szabályok átültetése. 
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ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 

 

Alulírott ………………………………… (szül. hely, idő: ……………………………………, 

a.n.: …………………………………….., lakcím:……………………………….., 

sportszervezet: ………………………………...), a ……………………..………. Szövetség (a 

továbbiakban: Sportszövetség) által kiállított versenyengedéllyel / rajtengedéllyel rendelkező 

sportolóként hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Antidopping Csoport a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a sportbeli 

dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben 

foglalt doppingellenes tevékenysége körében, a fent megjelölt adataimat, az általam 

önkéntesen szolgáltatott holléti (ún. whereabouts) információkat, az esetleges gyógyászati célú 

mentességemet és az azt megalapozó adatokat, valamint a mintavételek során általam kitöltött 

nyomtatványokon megadott adataimat, és az esetleges korábbi mintaszolgáltatásaim és 

doppingfegyelmi vétségeim tényét doppingellenőrzés, doppingellenes statisztikai elemzés, 

valamint egy esetleges doppingeljárás lefolytatása céljából, a Sportszövetség, a Sportszövetség 

nemzetközi szövetsége, valamint a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség részére, a jelen 

nyilatkozat aláírásától számított tíz éven belül továbbítsa, valamint a Sportszövetség, a Magyar 

Antidopping Csoport, a Sportszövetség nemzetközi szövetsége, és a Nemzetközi 

Doppingellenes Ügynökség nyilvántartsa az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően. 

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy doppingellenőrzésem „A” (és "B") mintájának pozitív 

vizsgálati eredménye, valamint doppingvétséget megalapozó egyéb magatartásom esetén erről, 

továbbá az előzetes felülvizsgálati eljárás, valamint a doppingeljárás eredményéről az 43/2011. 

(III. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tájékoztatást kapjon a mintavételt megrendelő 

doppingellenes szervezet, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a Sportszövetség, a 

Sportszövetség nemzetközi szövetsége, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter. 

A fenti adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről a Szövetség 

tájékoztatott. 

Kelt: …………………………….. 

……………………………………. 

aláírás 

Korlátozottan cselekvőképes sportoló törvényes képviselőjének belegyezése, utólagos 

jóváhagyása: 

…………………………………… 

aláírás 

……………………………………. 

aláírás 
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TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÁS 

18 ÉV ALATTI SPORTOLÓ DOPPINGELLENŐRZÉSÉHEZ 

 

Alulírott ………………………………………………………… (törvényes képviselő szül. 

helye, ideje: ……………………………………, a.n.: ………...……………………………….., 

lakcíme:………………………………………………………………………………..……..), és  

 

……………………………………………….…………………… (törvényes képviselő szül. 

helye, ideje: ……………………………………, a.n.: ……………………………………….., 

lakcíme:………………………………………………………………………………………....), 

 

mint a kiskorú ……………………………………………………………. (gyermek neve szül. 

helye, ideje: ……………………………………….………………………………………, a.n.: 

………………………………….., lakcíme: ……………………………………………………, 

sportága:……………………………..; sportszövetsége: ..…………………………….……….; 

a továbbiakban: „Kiskorú”) 

 

törvényes képviselői hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a Kiskorú a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a sportbeli 

dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben 

foglalt doppingellenes tevékenység körében doppingellenőrzés keretein belül ellenőrizhető 

legyen. 

 

Kelt: …………………………….. 

 

 

…………………………………… 

törvényes képviselő aláírása 

……………………………………. 

törvényes képviselő aláírása 
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NYILATKOZAT 

NEMZETKÖZI SPORT VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG 

(COURT OF ARBITRATION FOR SPORT - CAS) 

KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 

Alulírott ………………………………… (szül. hely, idő: ……………………………………, 

a.n.: …………………………………….., lakcím:……………………………….., 

sportszervezet: ………………………………...), a …………………………………. Szövetség 

(a továbbiakban: Sportszövetség) 

 

által igazolt sportoló / szervezetrendszerében tevékenykedő sportszakember 

(a megfelelő aláhúzandó) 

 

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. 

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

valamint a nemzeti doppingellenes szervezet feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport 

(HUNADO) érvényes Doppingellenes Szabályzata alapján, alávetem magam a Nemzetközi 

Sport Választott Bíróság (Court of Arbitration for Sport - CAS) kizárólagos joghatóságának 

(alávetés) azon ügyekben, amelyekben a HUNADO Doppingellenes Szabályzata jogorvoslati 

fórumként a CAS-t határozza meg. 

 

Elfogadom, hogy ezen eljárásokra CAS eljárási és ítélkezési szabályzata az irányadó. 

 

Kelt: …………………………….. 

 

……………………………………. 

aláírás 

 

 

Korlátozottan cselekvőképes sportoló esetén törvényes képviselőjének belegyezése, utólagos 

jóváhagyása: 

 

 

…………………………………… 

aláírás 

……………………………………. 

aláírás 

 

 


