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Gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény 
 
A gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelményt először 2004-ben 
fogadták el, és 2005-ben lépett hatályba. A mellékelt változat az 5.0 verzió, amelyet a 
Doppingellenes Világszervezet (WADA) Vezetősége 2010. szeptember 18-án hagyott jóvá. 
Az átdolgozott Gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény 2011. 
január 1. napjától hatályos. 
 
Közzétette 2010. október 1. napján: 
 
a Doppingellenes Világszervezet 
Stock Exchange Tower 
800 Place Victoria (Suite 1700) 
PO Boksz 120 
Montreal, Quebec, 
Kanada H4Z 1B7 
 
Web: www.wada-ama.org 
 
Tel.: +1 514 904 9232 
Fax: +1 514 904 8650 
E-mail:info@wada-ama.org 
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PREAMBULUM 
 
A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat Gyógyászati célú mentességekre vonatkozó 
nemzetközi követelménye (angol rövidítéssel: TUE) a Nemzetközi Doppingellenes Program 
részeként kidolgozott második szintű kötelező nemzetközi követelmény. 
 
A TUE nemzetközi követelmény hivatalos szövegét a WADA gondozza, angol és francia 
nyelven teszi közzé. Az angol és a francia nyelvű szövegek bármilyen eltérése esetén az angol 
nyelvű változat az irányadó. 
 
A TUE nemzetközi követelmény (5.0 verzió) 2011. január 1. napján lép hatályba. 
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ELSŐ RÉSZ: BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT 
RENDELKEZÉSEI ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

 

1.0 Bevezetés és terjedelem 
 

A Gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény célja biztosítani, hogy 
a gyógyászati célú mentességek megadásának folyamatát harmonizálják sportágak és 
országok között. 

A Szabályzat lehetővé teszi a Sportolók számára, hogy gyógyászati célú mentességet kérjenek 
(angol rövidítéssel: TUE), azaz engedélyt kérhetnek arra, hogy a Tiltott szerek vagy 
módszerek listáján szereplő anyagokat vagy módszereket gyógyászati célból használhassák 
olyan esetben is, amelyben a Használatuk egyébként tilos lenne. 

A TUE nemzetközi követelménye magába foglalja a TUE megadásának ismérveit, az 
információ titkosságát, a Gyógyászati célú mentességi bizottságok létrehozását és a TUE 
kérelmezésének folyamatát. 

A követelmény vonatkozik a Szabályzatban meghatározott és annak hatálya alá tartozó összes 
sportolóra, azaz az ép és fogyatékkal élő sportolókra. 

[Kommentár: Ezt a követelményt az adott személy körülményeinek megfelelően kell 
alkalmazni. Például egy fogyatékos sportoló esetében helyénvaló mentesség más sportolók 
esetében nem helyénvaló lehet.] 

A Nemzetközi Doppingellenes Program a nemzetközi és nemzeti doppingellenes programok 
optimális összehangolása és a legjobb gyakorlat biztosítása érdekében szükséges összes 
elemet felöleli. A fő elemek a következők: a Szabályzat (1. szint), a nemzetközi követelmények 
(2. szint) és a legjobb gyakorlat modelljei (3. szint). 

A Szabályzat bevezetőjében a Nemzetközi követelmények célját és végrehajtását a 
következőképpen foglalták össze: 
 

„Az egyes szakmai és működési területekre vonatkozó nemzetközi követelmények az 
aláíró felekkel és az egyes országok kormányaival történő konzultáció során kerülnek 
kialakításra, míg az elfogadásukról a WADA dönt. A nemzetközi követelmények célja 
a doppingellenes programok egyes szakmai és működési területeinek részeiért felelős 
doppingellenes szervezetek közti Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 2009 
harmonizáció biztosítása. A Szabályzatnak való megfeleléshez kötelező a nemzetközi 
követelmények betartása. A nemzetközi követelményeket időről időre módosíthatja a 
WADA Végrehajtó Bizottsága, az aláíró felekkel és a kormányokkal történő 
konzultációt követően. Ha a Szabályzat eltérően nem rendelkezik, a nemzetközi 
követelmények és minden módosítás a nemzetközi követelményben vagy a 
módosításban meghatározott napon lép hatályba.” 

Szemben más alternatív követelményekkel, gyakorlattal vagy eljárással, a nemzetközi 
követelménynek való megfelelés elégséges annak bizonyításához, hogy a nemzetközi 
követelmény által lefedett eljárásokat megfelelően hajtották végre. 

A Szabályzatban meghatározott fogalmakat dőlt betűvel szedtük. A TUE nemzetközi 
követelmény sajátságos további meghatározásait aláhúzással jelöltük. 
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2.0 A Szabályzat rendelkezései 

A 2009. évi Szabályzatban szereplő alábbi cikkek a TUE nemzetközi követelmény 
szempontjából közvetlenül relevánsak: 

Szabályzat 4.4 cikk Gyógyászati célú felhasználás 

A WADA kialakít egy nemzetközi követelményt, mely meghatározza azt az eljárást, 
amely alapján megadható a mentesség a gyógyászati célú alkalmazás miatt. 
 
Minden nemzetközi szövetségnek rendelkeznie kell egy eljárási renddel, mely 
lehetővé teszi, hogy minden nemzetközi szintű sportoló, illetve minden más sportoló, 
aki részt vesz nemzetközi sporteseményen és olyan dokumentált egészségi állapotban 
van, mely indokolja a tiltott anyag vagy tiltott módszer használatát, folyamodhasson a 
gyógyászati célú mentesség megadásáért. A nemzetközi szövetség vizsgálati 
csoportjai között igazoltan szereplő sportolók gyógyászati felhasználási 
mentességeket csak a saját nemzetközi szövetségük szabályaival összhangban 
kaphatnak. Minden egyes nemzetközi szövetség közzéteszi azon nemzetközi 
rendezvények listáját, melyek tekintetében a nemzetközi szövetségtől a gyógyászati 
felhasználásra vonatkozó mentességet írnak elő. Minden nemzeti doppingellenes 
szervezetnek rendelkeznie kell olyan eljárási renddel, mely szerint a hatáskörébe 
tartozó minden, a nemzetközi szövetség vizsgálati csoportjai között nem szereplő 
sportoló, aki olyan dokumentált egészségi állapotban van, mely indokolja a tiltott 
anyag vagy tiltott módszer használatát, folyamodhat a gyógyászati célú mentesség 
megadásáért. Az ilyen kérelmeket a gyógyászati célú használatra vonatkozó 
nemzetközi követelménynek megfelelően kell elbírálni. A nemzetközi szövetségeknek 
és a nemzeti doppingellenes szervezeteknek azonnal jelenteniük kell a WADA részére, 
ha olyan nemzetközi szintű-, vagy országos szintű sportolónak adták meg a 
mentességet, aki szerepel a saját nemzeti doppingellenes szövetségének vizsgálati 
csoportjában. 
 
A WADA saját hatáskörben vizsgálhatja bármely olyan nemzetközi szintű, vagy 
országos szintű sportolónak adott mentességet, aki szerepel a saját nemzeti 
doppingellenes szövetségének nyilvántartott vizsgálati csoportjában. Továbbá, 
bármely olyan sportoló kérésére, akinek nem adták meg a mentességet, a WADA 
megvizsgálhatja az elutasító döntést. 
 
Amennyiben a WADA úgy találja, hogy a mentesség megadása vagy ennek 
megtagadása nincs összhangban a gyógyászati célú használatra vonatkozó nemzetközi 
követelménnyel, úgy a WADA megváltoztathatja a döntést. 
 
Ha e cikk előírásaival ellentétben a nemzetközi szövetség nem rendelkezik olyan 
eljárási renddel, mely szerint a sportolók gyógyászati felhasználási mentességeket 
kérhetnek, nemzetközi szintű sportoló kérheti a WADA-t a kérelem elutasítás esetén 
alkalmazandó felülvizsgálatára. 
 
Tiltott anyag vagy származéka vagy markerei jelenléte (2.1. cikk), Tiltott anyag vagy 
tiltott módszer használata vagy megkísérelt használata (2.2. cikk), Tiltott anyagok 
vagy módszerek birtoklása (2.6. cikk) vagy Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása 
vagy megkísérelt beadása (2.8. cikk). 
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amennyiben összeegyeztethető a gyógyászati felhasználásra vonatkozóan a 
gyógyászati felhasználásra vonatkozó mentességek nemzetközi követelménye szerinti 
mentesség rendelkezéseivel, nem minősül doppingvétségnek. 

Szabályzat 13.4 cikk Gyógyászati célú mentesség engedélyezésére vagy elutasítására 
vonatkozó döntés elleni fellebbezés 
 

Gyógyászati célú mentesség engedélyezését vagy elutasítását megváltoztató WADA 
döntést a sportoló és a megváltoztatott döntést hozó doppingellenes szervezet 
kizárólag a CAS előtt fellebbezheti meg. A WADA-n kívül más doppingellenes 
szervezet által hozott gyógyászati célú mentesség elutasítását kimondó döntést, 
amelyet a WADA nem változtatott meg, a CAS előtt a nemzetközi szintű sportoló, és a 
13.2.2. cikk szerinti országos felülvizsgálati testület előtt más sportoló 
megfellebbezheti. Ha az országos felülvizsgálati testület a gyógyászati célú mentesség 
elutasítását kimondó döntést megváltoztatja, döntését a CAS előtt a WADA 
megfellebbezheti. 
 
Amennyiben egy doppingellenes szervezet nem intézkedik ésszerű időn belül a 
megfelelően benyújtott gyógyászati felhasználásra vonatkozó mentesség iránti 
kérelemről, a doppingellenes szervezet által történő határozathozatal elmulasztása az e 
cikk szerinti fellebbezési jogok tekintetében elutasításnak tekinthető. 

 
Szabályzat 14.5 cikk Dopping-ellenőrzési tájékoztatási elszámolóház. 
 

A WADA központi elszámolóházként tevékenykedik az olyan nemzetközi szintű 
sportolók és első osztályú sportolók doppingellenőrzés ellenőrzési adatai és 
eredményei tekintetében, akik szerepelnek nemzeti doppingellenes szervezetük 
vizsgálati csoportjai között. Az összehangolt ellenőrzési megoszlási tervezés és a 
ellenőrzés különféle doppingellenes szervezetek által történő szükségtelen 
megkettőzése elkerülésének érdekében minden egyes doppingellenes szervezet 
jelentést tesz a WADA elszámolóház felé minden versenyidőszakon belüli és 
versenyidőszakon kívüli tesztről, melyet az említett sportolókon végez, az említett 
tesztek lefolytatását a lehető leghamarabb követően. Ezt az információt 
hozzáférhetővé teszik a sportoló, a sportoló nemzeti szövetsége, a nemzeti olimpiai 
bizottság vagy a nemzeti paralimpiai bizottság, a nemzeti doppingellenes szervezet, a 
nemzetközi szövetség és a Nemzetközi olimpiai bizottság vagy a Nemzetközi 
paralimpiai bizottság számára. 
 
A WADA annak érdekében, hogy elszámolóházként tevékenykedhessen a 
doppingellenőrzés ellenőrzési adataik tekintetében, adatbázis-kezelő eszközt fejlesztett 
ki ADAMS néven, mely megfelel a vonatkozó adatvédelmi elveknek. A WADA 
különösen olyan módon alakította ki az ADAMS-et, hogy az összhangban álljon a 
WADA-ra az ADAMS-et használó más szervezetekre vonatkozó adatvédelmi 
státuszokkal és normákkal. 
 
Egy atlétára, sportolót segítő csapatra a doppingellenes tevékenységek más 
résztvevőire vonatkozó, személyes adatokat a WADA őrzi, a kanadai adatvédelmi 
hatóságok felügyelete mellett, szigorú titoktartást alkalmazva és összhangban a 
magánélet védelmére vonatkozó nemzetközi követelménnyel. A WADA legalább évente 
statisztikai jelentéseket tesz közzé az általa kapott információk összefoglalásáról, 
mindenkor biztosítva, hogy a sportolók magánéletét teljes mértékben tiszteletben 
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tartják, emellett pedig a nemzeti és regionális adatvédelmi hatóságokkal való 
megbeszélések céljából biztosítva a rendelkezésre állást. 

 
Szabályzat 15.4 Kölcsönös elismerés. 
 

15.4.1 A 13. cikkben előírt fellebbezési jogra tekintettel a bármely aláíró fél által 
végzett ellenőrzést, az ezek által adott gyógyászati felhasználási mentességeket és az 
ezek által folytatott meghallgatás eredményeit vagy ezek jogerős határozatait, 
amennyiben ezek a Szabályzattal összhangban vannak és az adott aláíró fél hatáskörét 
nem lépik túl, valamennyi más aláíró fél tiszteletben tartja és elismeri. 

 
[Kommentár a 15.4.1. cikkhez: korábban némi zavarok voltak e cikknek a gyógyászati 
felhasználási mentességekre tekintettel történő értelmezését illetően. Egy nemzetközi szövetség 
szabályai vagy egy nemzetközi szövetséggel kötött megállapodás az eltérő rendelkezéseinek 
hiányában a nemzeti doppingellenes szervezetek nem „jogosultak” gyógyászati felhasználási 
mentességeket adni nemzetközi szintű sportolóknak.] 
 

15.4.2 Az aláíró felek elismerik a Szabályzatot el nem fogadó egyéb szervezetek 
hasonló intézkedéseit, amennyiben az említett szervezetek szabályai egyebekben 
összeegyeztethetők a Szabályzattal. 

 
[Kommentár a 15.4.2. cikkhez: amennyiben egy, a Szabályzatot el nem fogadó testület 
határozata bizonyos szempontból összeegyeztethető a Szabályzattal, más szempontból nem, az 
aláíró felek megkísérlik a határozatnak a Szabályzat elveivel összhangban történő 
alkalmazását. Például ha a Szabályzattal összhangban lévő eljárásban egy nem aláíró fél 
megállapítja, hogy egy sportoló megsértett egy doppingellenes szabályt, mivel testében tiltott 
anyag volt jelen, azonban az eltiltási időszak rövidebb az e Szabályzatban előírt időszaknál, 
valamennyi aláíró fél elismeri a doppingellenes szabály megsértésének megállapítását, és a 
sportoló nemzeti doppingellenes szervezete meghallgatást tart a 8. cikkel összhangban annak 
meghatározása érdekében, hogy a Szabályzatban előírt hosszabb eltiltási időszakot 
alkalmazzák-e.] 
 

3.0 Fogalommeghatározások 

3.1 A Szabályzatban meghatározott fogalmak 

ADAMS: A Doppingellenes Beadási és Irányítási Rendszer internet alapú adatbázis-kezelési 
eszköz adatok bevitelére, tárolására, megosztására és lekérdezésére, melynek célja az 
érintettek és a WADA támogatása doppingellenes tevékenységeikben az adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban. 
 
Pozitív vizsgálati eredmény: egy laboratórium vagy a WADA által jóváhagyott szervezet 
jelentése, mely a laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi követelménnyel és a kapcsolódó 
technikai dokumentumokkal együtt a mintában tiltott anyag vagy annak származékai vagy 
markerei (ideértve endogén anyagok fokozott mennyiségét is) vagy tiltott módszer 
használatára utaló bizonyíték jelenlétét állapítja meg. 
 
Doppingellenes szervezet: A dopping-ellenőrzési folyamat bármely részének elindítására, 
végrehajtására vagy érvényesítésére vonatkozó szabályok elfogadásáért felelős aláíró fél. 
Ideértendő például a Nemzetközi olimpiai bizottság, a Nemzetközi paralimpiai bizottság, más 
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nagyobb sportesemények szervezői, melyek rendezvényeiken ellenőrzést végeznek, a WADA, a 
nemzetközi szövetségek és a nemzeti doppingellenes szervezetek. 
 
Sportoló: Bármely személy, aki sporttevékenységet folytat nemzetközi szinten (az egyes 
nemzetközi szövetségek meghatározása szerint), nemzeti szinten (az egyes nemzeti 
doppingellenes szervezetek meghatározása szerint, ideértve többek között a vizsgálati 
csoportok körében nyilvántartott személyeket), illetve bármely olyan egyéb sportversenyzőt, 
akire egyébként egy aláíró fél Szabályzatot elfogadó bármely egyéb sportszervezet hatásköre 
vonatkozik. A Szabályzat valamennyi rendelkezése, ideértve például a ellenőrzésre és a 
gyógyászati felhasználásra vonatkozó mentességeket, alkalmazandó a nemzetközi és a 
nemzeti szintű versenyzőkre. Egyes nemzeti doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályokat ellenőrizhetnek és alkalmazhatnak amatőr vagy profi versenyzők esetében, akik 
jelenleg vagy potenciálisan nem nemzeti szintű versenyzők. A nemzeti doppingellenes 
szervezetek azonban nem kötelesek a Szabályzat valamennyi rendelkezését alkalmazni ilyen 
személyekre. Egyedi nemzeti szabályok állapíthatók meg nem nemzetközi vagy nem nemzeti 
szintű versenyzők doppingellenőrzésére, a Szabályzat sérelme nélkül. Vagyis egy ország 
ellenőrizheti az amatőr versenyzőket, azonban nem feltétlenül ír elő gyógyászati felhasználási 
mentességeket vagy a hollétükre vonatkozó információkat. Ehhez hasonlóan egy jelentős 
rendezvényeket tartó szervezet, mely csak profi szintű versenyzők számára tart rendezvényeket, 
ellenőrizheti a versenyzőket, azonban nem ír elő előzetes gyógyászati felhasználási 
mentességeket vagy a hollétre vonatkozó információkat. A 2.8. cikk (Beadás vagy beadás 
kísérlete) alkalmazásában és a doppingellenes tájékoztatás és oktatás céljából bármely 
sportoló személy, aki a Szabályzatot elfogadó aláíró fél, kormány vagy más sportszervezet 
hatásköre alá tartozik, sportoló. 
 
[Kommentár: ez a meghatározás egyértelművé teszi, hogy minden nemzetközi és első osztályú 
sportoló a Szabályzat doppingellenes szabályainak hatálya alá tartozik, és a nemzetközi, 
illetve nemzeti szintű sport fogalommeghatározásait a nemzetközi szövetségek, illetve a 
nemzeti doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályaiban állapítják meg. Nemzeti 
szinten a Szabályzattal összhangban elfogadott doppingellenes szabályok legalább a nemzeti 
csapatok valamennyi tagjára, illetve bármely sportágban nemzeti bajnokságban való 
versenyzésre jogosult személyre alkalmazandók. Ez nem jelenti azt azonban, hogy az ilyen 
sportolóknak a nemzeti doppingellenes szervezet vizsgálati csoportjainak kell lennie. A 
fogalommeghatározás lehetővé teszi továbbá az egyes nemzeti doppingellenes szervezetek 
számára, saját döntésük szerint, hogy doppingellenes programjukat a első osztályú sportolók 
mellett alacsonyabb szinten versenyzőkre is kiterjesszék. Bármilyen szintű versenyzőnek 
doppingellenes tájékoztatást és oktatást kell kapnia.] 
 
Szabályzat: a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat. 
 
Verseny: egyetlen futam, mérkőzés, játszma vagy egyedi atlétikai verseny. Például egy 
kosárlabdajátszma vagy az olimpia 100 méteres síkfutásának döntője. Részfutam és más olyan 
atlétikai versenyek esetén, ahol a díjakat napi vagy más ideiglenes alapon adják át, a verseny 
és a rendezvény különbségéről az adott nemzetközi szövetség szabályai rendelkeznek. 
 
Doppingellenőrzés: a ellenőrzési megoszlási terv valamennyi lépése és folyamata, a 
fellebbezésre vonatkozó jogerős döntésig, ideértve minden olyan lépést és folyamatot 
időközben, mint pl. a hollétre vonatkozó információk nyújtása, mintavétel és minták kezelése, 
laboratóriumi elemzés, gyógyászati felhasználási mentességek, eredmények kezelése és 
meghallgatások. 



Gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény 10 
2011. január 

 
Rendezvény: egyedi versenyek sorozata, melyeket egyetlen döntéshozatali szerv működése 
mellett bonyolítanak (pl. az olimpiai játékok, a FINA világbajnokságok vagy a pánamerikai 
játékok) . 
 
Rendezvény időszaka: egy rendezvény kezdete és vége közötti időszak, a rendezvény 
döntéshozatali szerve által megállapítottak szerint. 
 
Versenyidőszakon belüli: a nemzetközi szövetség vagy más fontos doppingellenes szervezet 
Szabályzatának eltérő rendelkezése hiányában a „versenyidőszakon belüli” időszak a Versenyt 
tizenkét órával megelőzően kezdődő időszak, melyben a sportolót beosztják a Verseny végéig 
a részvételre, 
illetve az említett Versennyel kapcsolatos mintavételi eljárásra. 
 
Nemzetközi rendezvény: olyan rendezvény, amelynek döntéshozó szerve a Nemzetközi 
olimpiai bizottság, a Nemzetközi paralimpiai bizottság, egy nemzetközi szövetség, jelentős 
rendezvényeket tartó szervezet vagy más nemzetközi sportszervezet, illetve melyre ezek 
jelölnek ki technikai személyzetet. 
 
Nemzetközi szintű sportoló: egy vagy több nemzetközi szövetség által a vizsgálati csoportok 
körébe a nemzetközi szövetség tekintetében kijelölt sportolók. 
 
Nemzetközi követelmény: a WADA által a Szabályzat támogatására elfogadott norma. A 
nemzetközi követelménynek (másik alternatív normával, gyakorlattal vagy eljárással szemben) 
való megfelelés elégséges bizonyíték annak megállapítására, hogy a nemzetközi követelmény 
eljárásait megfelelően hajtották végre. A nemzetközi követelmények körébe tartoznak a 
nemzetközi követelmény értelmében kiadott technikai dokumentumok. 
 
Nemzeti doppingellenes szervezet: az egyes országok által kijelölt szervezet(ek), mely(ek) 
elsődleges hatáskörrel és felelősséggel bír(nak) doppingellenes szabályok elfogadására és 
végrehajtására, a minták összegyűjtésének összehangolására, a teszteredmények kezelésére és 
a meghallgatások levezetésére, a nemzeti szint egészében. Ideértendők olyan szervezetek is, 
melyeket adott esetben több ország jelöl ki az adott országok regionális doppingellenes 
szervezetévé. Amennyiben erre a kijelölésre nem a hatáskörrel rendelkező állami hatóság(ok) 
által kerül sor, a szervezet az nemzeti olimpiai bizottsága vagy ez utóbbi által kijelölt 
szervezet lesz. 
 
Nemzeti rendezvény: sportesemény, melyen nemzetközi vagy első osztályú sportolók vesznek 
részt, és mely nem nemzetközi rendezvény. 
 
Versenyidőszakon kívüli: nem versenyidőszakon belüli doppingellenőrzés. 
 
Birtoklás: tényleges, fizikai birtoklás vagy konstruktív birtoklás (melyet csak akkor 
állapítanak meg, ha a személy kizárólagos ellenőrzéssel bír a tiltott anyag vagy tiltott módszer 
vagy azon helyiségek felett, melyekben a tiltott anyag vagy tiltott módszer jelen van); azonban 
amennyiben a személy nem bír kizárólagos ellenőrzési joggal a tiltott anyag vagy tiltott 
módszer vagy azon helyiségek felett, melyekben a tiltott anyag vagy tiltott módszer jelen van, 
a konstruktív birtoklást csak akkor állapítják meg, ha a személy tudott a tiltott anyag vagy 
tiltott módszer jelenlétéről, és azt ellenőrizni kívánta. Azonban pusztán birtoklásra hivatkozva 
nem kerül sor doppingvétségére, amennyiben olyan értelmű értesítés kézhezvételét 
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megelőzően, hogy a személy doppingellenes szabályt sértett meg, a személy konkrét lépéseket 
tett annak igazolására, hogy sohasem kívánt birtoklást megvalósítani, és azt elutasította az 
erre vonatkozóan a doppingellenes szervezethez intézett kifejezett nyilatkozat útján. E 
fogalommeghatározás tartalmának sérelme nélkül tiltott anyag vagy tiltott módszer beszerzése 
(ideértve elektronikusan vagy más úton) birtoklásnak minősül a beszerző személy részéről. 
 
[Kommentár: e fogalommeghatározás értelmében egy sportoló gépjárművében talált 
szteroidok vétségnek minősülnek, kivéve ha a sportoló igazolja, hogy valaki más használta a 
gépjárművet; ez esetben a doppingellenes szervezetnek meg kell állapítania, hogy még ha a 
sportoló nem is rendelkezett kizárólagos ellenőrzéssel a gépjármű felett, a szteroidokról tudott, 
és azokat ellenőrizni kívánta. Ehhez hasonlóan a sportoló és házastársa közös ellenőrzése 
alatt álló otthoni gyógyszerszekrényben talált szteroidok esetén a doppingellenes szervezetnek 
meg kell állapítania, hogy a sportoló tudott a szekrényben lévő szteroidokról, és hogy azokat 
ellenőrizni kívánta.] 
 
Tiltó lista: a tiltott anyagok és tiltott módszerek listája. 
 
Tiltott módszer: a tiltó listán ilyenként meghatározott módszer. 
 
Tiltott anyag: a tiltó listán ilyenként meghatározott anyag. 
 
Regisztrált tesztalanyok: a legfelsőbb szintű sportolók csoportja, melyet külön-külön 
határoznak meg az egyes nemzetközi szövetségek és nemzeti doppingellenes szervezetek, és 
akik esetében mind versenyidőszakon belüli, mind versenyidőszakon kívüli ellenőrzés 
alkalmazandó az említett nemzetközi szövetség vagy nemzeti doppingellenes szervezet 
ellenőrzési megoszlási terve szerint. Minden egyes nemzetközi szövetség listát tesz közzé, 
melyben azonosítja a vizsgálati csoportok között szereplő sportolókat, név szerint vagy 
egyértelműen meghatározott, egyedi kritériumok mentén. 
 
Aláíró felek: a Szabályzatot aláíró és az annak való megfelelést vállaló szervezetek, ideértve a 
Nemzetközi olimpiai bizottságot, a nemzetközi szövetségeket, a Nemzetközi paralimpiai 
bizottságot, a nemzeti olimpiai bizottságokat, a nemzeti paralimpiai bizottságokat, a nagyobb 
sportesemények szervezőit, a nemzeti doppingellenes szervezeteket, és a WADA-t. 
 
Ellenőrzés: a doppingellenőrzés folyamatának következő részei: a teszt megoszlásának 
tervezése, minta vétele, minta kezelése, és minta szállítása a laboratóriumba. 
 
Használat: bármilyen tiltott anyag vagy tiltott módszer hasznosítása, alkalmazása, bevétele, 
injekcióval való beadása vagy bármiféle módon való fogyasztása. 
 
WADA: a Doppingellenes Világszervezet. 

3.2 A TUE nemzetközi követelményben meghatározott fogalmak 
 
Személyes információ: a magánélet és a személyes információ nemzetközi követelményében 
meghatározottak szerint az azonosított vagy azonosítható résztvevővel vagy egyéb olyan 
személyekkel kapcsolatos információ – korlátozás nélkül ideértve a kényes személyes 
információkat – akiknek az információit kizárólag valamely doppingellenes szervezet 
doppingellenes tevékenységének keretében kezelik. 
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[Kommentár: Az értelmezés szerint a személyes információ fogalmába korlátozás nélkül 
beletartoznak a Sportoló kapcsolattartási adataival, sportkapcsolataival, hollétével, célzott 
gyógyászati célú mentességeivel (amennyiben ilyen van), doppingellenes ellenőrzési 
eredményeivel és az eredmények kezelésével kapcsolatos információk (ideértve a fegyelmi 
meghallgatásokat, fellebbezéseket és szankciókat). A személyes információ körébe tartoznak 
továbbá a más Személyekkel, pl. egészségügyi szakemberekkel és a Sportolóval a 
doppingellenes tevékenységekkel összefüggésben együtt dolgozó, őt kezelő vagy neki 
segítséget nyújtó személyekkel kapcsolatos személyes adatok és kapcsolattartási információk 
is.] 

Gyógyászati célú: valamely egészségügyi állapot gyógyhatású szerekkel vagy módszerekkel 
történő kezelésére szolgál vagy azzal kapcsolatos; vagy valamely kezelés nyújtása vagy abban 
való segítségnyújtás. 

TUE: valamely Gyógyászati célú mentességi bizottság által dokumentált orvosi akta alapján 
jóváhagyott gyógyászati célú mentesség, amelyet olyan anyag vagy módszer használata  vagy 
birtoklása előtt szereztek be, amelyet egyébként a Szabályzat tiltana. 

TUEC: A Gyógyászati célú mentességi bizottság az adott doppingellenes szervezet által 
létrehozott testület. 

WADA TUEC: A WADA gyógyászati célú mentességi bizottsága a WADA által létrehozott 
testület. 

MÁSODIK RÉSZ: A GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉGEK 
MEGADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

4.0 A gyógyászati célú mentesség megadásának kritériumai 

Sportoló kaphat gyógyászati célú mentességet (TUE), amely lehetővé teszi valamely tiltott 
anyag vagy tiltott módszer használatát. A TUE iránti kérelmet egy gyógyászati célú 
mentességi bizottság (TUEC) vizsgálja felül. A TUEC-et valamely doppingellenes szervezet 
jelöli ki. 

4.1 Gyógyászati célú mentességet kizárólag az alábbi kritériumoknak szigorúan 
megfelelve lehet kapni: 

a. A sportoló egészsége jelentősen romlana, ha valamely akut vagy idült 
egészségügyi állapot kezelése során a tiltott anyagot vagy tiltott módszert 
megvonnák tőle. 

b. A tiltott anyag vagy tiltott módszer gyógyászati célú használata nem járna annál 
nagyobb teljesítményjavulással, mint amely abból várhatóan következne, hogy 
valamely jogszerű egészségi állapot kezelését követően helyreáll a szokásos 
egészségi állapot. A tiltott anyag vagy tiltott módszer endogén hormonok 
„alacsony-normál” szintjének növelésére irányuló használata nem minősül 
elfogadható gyógyászati beavatkozásnak. 

c. Az egyébként tiltott anyag vagy tiltott módszer használatára nincs ésszerű 
gyógyászati alternatíva. 

d. Az egyébként tiltott anyag vagy tiltott módszer használatának szükségessége nem 
lehet a használat idején tiltott anyag vagy módszer TUE nélküli korábbi 
használatának következménye sem részben, sem egészben. 

4.2 A TUE-t megvonják, ha: 
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a. A sportoló nem teljesíti haladéktalanul a mentességet megadó doppingellenes 
szervezet által kirótt bármely előírást vagy feltételt. 

b. A TUE megadásának időtartama lejárt. 

c. A sportolót arról értesítik, hogy a doppingellenes szervezet megvonta a TUE-t. 

d. A WADA vagy a CAS hatályon kívül helyezi a TUE-t megadó határozatot. 

[Kommentár: Mindegyik TUE a TUEC által meghatározott határozott időre szól. Előfordulhat, 
hogy egy TUE lejárt vagy azt visszavonták és a TUE tárgyát képező tiltott anyag még mindig 
jelen van a sportoló szervezetében. Ilyen esetekben a pozitív vizsgálati eredmény előzetes 
felülvizsgálati eljárását folytató doppingellenes szervezet megvizsgálja, hogy a megállapítás 
összeegyeztethető-e a TUE lejáratával vagy visszavonásával.] 

4.3 A TUE megadására vonatkozó kérelem visszamenőleges hatályú jóváhagyásának 
nincs helye, kivéve azokat az eseteket, ahol: 

 
a. Sürgősségi kezelésre vagy akut egészségügyi állapot kezelésére volt szükség, vagy 
b. Kivételes körülményeknek köszönhetően a doppingellenőrzés előtt a kérelmezőnek 

nem volt elegendő ideje vagy lehetősége a kérelem benyújtására illetve a TUEC-
nek a kérelem elbírálására. 

 
[Kommentár: Nem gyakoriak az olyan esetek, amelyekben a TUE-re vonatkozó kérelem 
benyújtása előtt orvosi szükséghelyzetben vagy akut egészségügyi állapotban szükség lenne 
valamely egyébként tiltott anyag vagy tiltott módszer alkalmazására. Hasonlóképpen ritka az 
olyan helyzet, amelyben a küszöbön álló verseny miatt valamely TUE-re vonatkozó kérelem 
gyorsított elbírálását igénylő körülmények merülnek fel. A TUE-ket megadó doppingellenes 
szervezeteknek rendelkezniük kell olyan belső eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik az ilyen 
helyzetek kezelését.] 

5.0 Az információk titkossága 

5.1 A doppingellenes szervezetek és a WADA által folytatott TUE-eljárások során a 
személyes információk gyűjtésének, tárolásának, kezelésének, nyilvánosságra hozatalának és 
megőrzésének meg kell felelnie a magánélet védelmére és a személyes információra 
vonatkozó nemzetközi követelménynek. 

5.2 A TUE-t kérelmező sportoló köteles írásban beleegyezni abba, hogy a kérelemmel 
kapcsolatos összes információt a Szabályzat értelmében az akta felülvizsgálatára hatáskörrel 
rendelkező összes TUEC tagjainak, valamint szükség szerint egyéb független orvosi vagy 
tudományos szakértők részére, továbbá a TUE-k kezelésében, felülvizsgálatában vagy az 
azokra vonatkozó fellebbezésekben érintett, szükségszerűen eljáró munkatársak részére, 
valamint a WADA részére továbbítsák. A kérelmező továbbá köteles írásban beleegyezni, 
hogy a TUEC határozatát a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően terjesztheti az egyéb 
vonatkozó doppingellenes szervezetek és nemzeti sportszövetségek körében. 
 
[Kommentár az 5.2 ponthoz: A sportoló személyes információinak gyűjtése vagy 
beleegyezésének beszerzése előtt a doppingellenes köteles a sportolóval közölni a magánélet 
védelmére és a személyes információra vonatkozó nemzetközi követelmény 7.1 cikkében 
meghatározott információkat.] 

Amennyiben külső, független szakértők segítségére van szükség, a kérelem összes részletét 
köröztetik az érintett sportoló azonosítása nélkül. 
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5.3 Az érintett TUEC-ek tagjai, független szakértők és az érintett doppingellenes szervezet 
személyzete minden tevékenységét szigorú titoktartás mellett folytatja és titoktartási 
megállapodást ír alá. Különösen a következő információkat tartják titokban: 

a. A sportoló, valamint a sportoló ápolásában érintett orvos(ok) által átadott összes 
orvosi információ és adat. 

b. A kérelem összes részlete, beleértve a folyamatban érintett orvos(ok) neve(i). 

Amennyiben a sportoló meg kívánja vonni bármely TUEC-től a jogot, hogy nevében 
bármilyen egészségügyi információt megszerezzen, erről köteles írásban értesíteni orvosát. E 
döntés következtében a sportoló TUE iránti kérelmét nem hagyják jóvá és meglévő TUE nem 
újítható meg. 

5.4 A doppingellenes szervezetek kötelesek gondoskodni arról, hogy a TUE eljárás során 
megszerzett személyes információkat nyolc (8) évig megőrzik, ezt követően pedig kizárólag 
addig, amíg erre a Szabályzat szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében szükség van vagy 
egyébként azt vonatkozó törvény, szabályozás vagy kötelező jogi eljárás előírja. 

6.0 Gyógyászati célú használat mentesítési bizottságok (TUEC-ek) 

 

A TUEC-ek létrehozására és eljárására az alábbi iránymutatások vonatkoznak: 

6.1 A TUEC-ekben legalább három (3), a sportolók ápolásában és kezelésében 
tapasztalattal és a klinikai, sport- és testedzési egészségügy alapos ismeretével rendelkező 
orvosnak kell szerepelnie. A határozatok függetlenségi szintjének biztosítása érdekében 
bármely TUEC tagjai többségének mentesnek kell lennie az érdekellentétektől vagy a 
doppingellenes szervezetben vállalt politikai felelősségtől. A TUEC minden tagja aláírja az 
érdekellentétet kizáró megállapodást. A fogyatékkal élő sportolókat érintő kérelmek esetében 
a TUEC legalább egy tagja rendelkezik a fogyatékkal élő sportolók ápolására és kezelésére 
vonatkozó specifikus tapasztalattal. 

6.2 A TUEC-ek a TUE iránti kérelmek körülményeinek felülvizsgálata során 
megfelelőnek ítélt mindennemű orvosi vagy tudományos szakértőt igénybe vehetnek. 

6.3 A WADA TUEC összeállítása a 6.1 cikkben meghatározott kritériumok szerint zajlik. 
A WADA TUEC létrehozásának célja a nemzetközi szintű sportolók, a 7.1(b) bekezdésben 
ismertetett nemzetközi rendezvényre benevezett sportolók vagy a Szabályzat 4.4 cikkében 
meghatározott nemzeti doppingellenes szervezet regisztrált tesztalany sportolói által 
kérelmezett TUE-k megadásának vagy elutasításának felülvizsgálata. Normál körülmények 
esetén a WADA TUEC az összes kért információ kézhez vételétől számított 30 napon belül 
határozatot hoz. 

7.0 A nemzetközi sportági szövetségek és nemzeti doppingellenes 
szervezetek felelősségei 

7.1 Mindegyik nemzetközi sportági szövetség köteles: 

a. A 6. cikkben meghatározottak szerint TUEC-et létrehozni. 

b. Közzétenni azon nemzetközi rendezvények jegyzékét, amelyeken a 
nemzetközi sportági szövetség szabályaiból fakadóan TUE szükséges. 

c. Kialakítani és közzétenni a TUE-eljárást, amely szerint a nemzetközi 
sportági szövetség regisztrált tesztalanyai között szereplő vagy a 7.1(b) 
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bekezdésben ismertetett nemzetközi rendezvényre benevezett sportoló 
TUE-t kérelmezhet a valamely tiltott anyag vagy tiltott módszer 
használatát szükségessé tevő dokumentált egészségi állapotára 
vonatkozóan. Az ilyen TUE-nek meg kell felelnie a Szabályzat 4.4 
cikkének, a jelen nemzetközi követelménynek és a magánélet védelmére és a 
személyes információkra vonatkozó nemzetközi követelménynek. 

d. Közzétenni minden szabályt, amelyekből fakadóan a nemzetközi sportági 
szövetség elfogadja az egyéb doppingellenes szervezetek által megadott 
TUE-ket. 

e. Az ADAMS útján haladéktalanul jelenteni a WADA részére minden TUE 
megadását, beleértve a jóváhagyott anyagot vagy módszert, dózist, 
gyakoriságot és az alkalmazás módját, a TUE időtartamát, az azzal 
összefüggésben támasztott esetleges feltételeket és a teljes aktát. 

f. Haladéktalanul jelenteni a TUE megadását az illetékes nemzeti 
doppingellenes szervezetnek  és nemzeti sportági szövetségnek. 

g. A WADA kérésére haladéktalanul benyújtani az esetleg elutasított TUE-re 
vonatkozó teljes aktát. 

7.2 Mindegyik nemzeti doppingellenes szervezet köteles: 

a. Létrehozni a 6. cikkben meghatározott TUEC-et. 

b. Meghatározni és közzétenni a hatáskörébe tartozó sportolók kategóriáit, 
akik valamely tiltott anyag vagy tiltott módszer használata előtt kötelesek 
TUE-t beszerezni. Ennek körébe tartozik legalább a nemzeti doppingellenes 
szervezet regisztrált tesztalanyai közé tartozó összes sportoló, valamint a 
nemzeti doppingellenes szervezet által meghatározott egyéb nemzeti szintű 
sportolók. 

c. Kialakítani és közzétenni a TUE-eljárást, amely szerint a nemzeti 
doppingellenes szervezet regisztrált tesztalanyai között szereplő vagy a 
7.2(b) bekezdésben ismertetett sportoló TUE-t kérelmezhet a valamely 
tiltott anyag vagy tiltott módszer használatát szükségessé tevő dokumentált 
egészségi állapotára vonatkozóan. Az ilyen TUE-eljárásnak meg kell 
felelnie a Szabályzat 4.4 cikkének, a jelen nemzetközi követelménynek és a 
magánélet védelmére és a személyes információkra vonatkozó nemzetközi 
követelménynek. 

[Kommentár a 7.2(b) bekezdéshez: A nemzeti doppingellenes szervezetek nem adnak TUE-t 
valamely nemzetközi sportági szövetség regisztrált tesztalanyai körébe tartozó sportolóknak, 
kivéve azon esetekben, ha a nemzetközi sportági szövetség szabályai elismerik a nemzeti 
doppingellenes szövetség jogát vagy felhatalmazzák az ilyen sportolók részére a TUE 
megadására.] 

d. Az ADAMS útján haladéktalanul jelenteni a WADA részére a regisztrált 
tesztalanyai körébe és vonatkozó esetben valamely nemzetközi sportági 
szövetség regisztrált tesztalanyai körébe tartozó vagy a 7.1(b) bekezdésben 
ismertetett nemzetközi rendezvényre benevezett sportolóknak megadott 
minden TUE-t, beleértve a jóváhagyott anyagot vagy módszert, dózist, 
gyakoriságot és az alkalmazás módját, a TUE időtartamát, az azzal 
összefüggésben támasztott esetleges feltételeket és a teljes aktát. 
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e. A WADA kérésére haladéktalanul benyújtani az esetleg elutasított TUE-re 
vonatkozó teljes aktát. 

f. Haladéktalanul jelenteni a TUE megadását az illetékes nemzeti sportági 
szövetségnek és nemzetközi sportági szövetségnek abban az esetben, ha a 
nemzetközi sportági szövetség szabályai felhatalmazzák a NADO-t arra, 
hogy nemzetközi szintű sportolóknak TUE-t adjanak. 

g. Elismerni a nemzetközi sportági szövetségek által az azok regisztrált 
tesztalanyai körébe tartozó vagy a 7.1(b) bekezdésben ismertetett 
nemzetközi rendezvényre benevezett sportolók részére megadott TUE-ket. 

[A jelen 7. cikk alkalmazása szempontjából a “közzététel” kifejezés jelentése: a 
doppingellenes szervezet oly módon köteles információt közzétenni, hogy az információt 
honlapja jól látható részén elhelyezi és megküldi a szabályainak hatálya alá tartozó mindegyik 
nemzeti sportági szövetségnek.] 

8.0 A TUE kérelmezési eljárás 

8.1 A nemzetközi sportági szövetség szabályainak eltérő rendelkezései hiányában az 
alábbi sportolók kötelesek TUE-t szerezni nemzetközi sportági szövetségüktől: 

a. A nemzetközi sportági szövetség regisztrált tesztalanyai közé tartozó sportolók; 
és 

b. Az olyan nemzetközi rendezvényeken részt vevő sportolók, amelyekre 
vonatkozóan a nemzetközi sportági szövetség szabályaiból kifolyólag TUE-re 
van szükség. 

8.2 A 8.1 cikk körébe nem tartozó sportolók nemzeti doppingellenes szervezetüktől 
kötelesek TUE-t szerezni. 

[Kommentár a 8.1 és a 8.2 cikkhez: Nemzetközi sportági szövetség eltérő szabályozása 
hiányában az a sportoló, aki egy nemzeti doppingellenes szervezettől már szerzett TUE-t, 
később azonban a nemzetközi sportági szövetség regisztrált tesztalanyai közé kerül vagy olyan 
nemzetközi rendezvényen kíván részt venni, amelyre nézve a nemzetközi sportági szövetség az 
általa megadott TUE-t írja elő, köteles a nemzetközi sportági szövetségtől új TUE-t szerezni. 

A „Nemzetközi sportági szövetség eltérő szabályozása hiányában” fordulat figyelembe veszi a 
tényt, hogy egyes nemzetközi sportági szövetségek szabályzata hajlandó elismerni a nemzeti 
doppingellenes szervezetek által megadott TUE-ket és nem írják elő az új TUE igénylését a 
nemzetközi sportági szövetség szintjén. Amennyiben ilyen szabályok alkalmazandók, a 
sportoló a saját nemzeti doppingellenes szervezetétől szerezze meg a TUE-t.] 

8.3 A sportoló köteles legalább harminc (30) nappal azelőtt benyújtani a TUE iránti 
kérelmét, hogy arra szüksége van (pl. valamely rendezvény napja). 

8.4 A TUE-t kizárólag az összes vonatkozó okmányt tartalmazó kitöltött kérelem 
nyomtatvány kézhez vételét követően bírálják el (ld. 1. melléklet – TUE nyomtatvány). 
A kérelmezési eljárást a szigorú orvosi titoktartás alapelveinek megfelelően 
bonyolítják le. 

8.5 A nemzeti doppingellenes szervezetek az 1. mellékletben szereplő TUE kérelem 
nyomtatvány(oka)t további információk bekérésével módosíthatják, azonban abból 
szakaszokat vagy tételeket nem törölhetnek. 
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8.6 A nemzeti doppingellenes szervezetek a TUE kérelem nyomtatvány(oka)t 
lefordíthatják más nyelv(ek)re, azonban a nyomtatványokon szerepelnie kell az angol 
vagy francia nyelvű szövegnek is. 

8.7 A kérelemben meg kell határozni a sportoló versenyzési szintjét (pl. nemzetközi 
sportági szövetség regisztrált tesztalanya), sportágát és megfelelő esetben sportági 
irányultságát és konkrét pozícióját vagy szerepkörét. 

8.8 A kérelemben fel kell sorolni minden korábbi illetve jelenlegi TUE kérelmet, a 
kérelmek címzett szervezeteit, az adott szervezet határozatát, valamint a 
felülvizsgálatban vagy fellebbezésben bármely más testület által hozott határozatot. 

8.9 A kérelemben szerepelnie kell az átfogó kórtörténetnek és a kérelem szempontjából 
releváns összes vizsgálat, laboratóriumi vizsgálat és képalkotó vizsgálat eredményének. 
A diagnózissal és a kezeléssel, valamint az érvényesség időtartamával kapcsolatos 
érvekre nézve a WADA „TUEC-ek határozatait alátámasztó egészségügyi 
információk” c. kiadványa az irányadó. 

8.10 A doppingellenes szervezet TUEC-e által a jóváhagyást megelőzően kért bármilyen 
további releváns vizsgálat vagy képalkotó vizsgálatra a kérelmező költségére kerül sor. 

[Kommentár a 8.10 cikkhez: Egyes esetekben a kérelmező nemzeti sportági szövetsége dönthet 
e költség átvállalásáról.] 

8.11 A kérelemben szerepelnie kell egy megfelelő képzettséggel rendelkező orvos 
nyilatkozatának, amelyben tanúsítja, hogy a sportoló kezeléséhez egyébként tiltott 
anyag vagy tiltott módszer szükséges, és ismerteti, hogy a sportoló állapotának 
kezelésében miért nem lehet vagy lehetett alternatív, megengedett szert alkalmazni. 

8.12 Meg kell határozni a szóban forgó, egyébként tiltott anyagot vagy tiltott módszert, 
annak dózisát, gyakoriságát, alkalmazási módját és időtartamát. Változás esetén új 
kérelmet kell benyújtani. 

8.13 Normál körülmények esetén a TUEC határozatait az összes vonatkozó dokumentáció 
kézhez vételét követő harminc (30) napon belül meg kell hozni és azt az illetékes 
doppingellenes szervezet írásban közli a sportolóval. Valamely rendezvény előtt 
ésszerű határidőben benyújtott TUE iránti kérelem esetén a TUEC minden tőle telhetőt 
köteles megtenni azért, hogy a TUE eljárást a rendezvény kezdete előtt befejezze. 

[Kommentár a 8.13 cikkhez: Abban az esetben, ha a doppingellenes szervezet ésszerű időn 
belül nem járt el egy sportoló TUE iránti kérelme ügyében, a sportoló úgy kérheti a WADA 
általi felülvizsgálatot, mintha a kérelmet elutasították volna.] 

9.0 Használati nyilatkozat 

9.1 A tiltólistán már nem szerepelnek olyan anyagok vagy módszerek, amelyekhez 
használati nyilatkozatra lenne szükség, ezért azt nem is szükséges benyújtani. 

10.0 A TUE határozatok WADA általi felülvizsgálata 

10.1 A WADA TUEC bármikor felülvizsgálhatja a nemzetközi sportági szövetség 
regisztrált tesztalanyai közé tartozó, a 7.1(b) cikk szerint nemzetközi rendezvényre 
benevezett vagy nemzeti doppingellenes szervezet regisztrált tesztalanyai közé tartozó 
sportoló részére megadott TUE-t. A 7.1 és 7.2 cikk szerint benyújtandó információkon 
kívül a WADA TUEC további tájékoztatást kérhet a sportolótól, ideértve a 8.10 
cikkben ismertetett további vizsgálatokat. Ha a WADA a felülvizsgálatot követően 
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hatályon kívül helyezi a TUE-t megadó határozatot, a hatályon kívül helyezés nem 
visszamenőleges hatályú és nem diszkvalifikálja a sportoló által a TUE megadásának 
időtartama alatt elért eredményeket, továbbá legkésőbb tizennégy (14) nappal azután 
lép hatályba, hogy a sportolót a határozatról értesítették. 

10.2 A nemzetközi sportági szövetség regisztrált tesztalanyai közé tartozó, a 7.1(b) cikk 
szerint nemzetközi rendezvényre benevezett vagy nemzeti doppingellenes szervezet 
regisztrált tesztalanyai közé tartozó sportoló a WADA részére benyújtott írásos 
felülvizsgálati kérelemben kérheti valamely TUE iránti kérelme elutasításának WADA 
általi felülvizsgálatát az elutasítás napjától számított huszonegy (21) napon belül. A 
WADA részére ilyen felülvizsgálati kérelmet benyújtó sportoló köteles a WADA által 
megállapított kérelmi díjat megfizetni és átadni a WADA TUEC részére a sportoló által 
a TUE iránti kérelemmel összefüggésben a doppingellenes szervezethez benyújtott 
összes információ másolatát. A WADA TUEC a kérelmet azon akta alapján vizsgálja, 
amely a TUE iránti kérelmet elutasító doppingellenes szervezet rendelkezésére állt, 
tisztázásképpen azonban további tájékoztatást kérhet a sportolótól, ideértve a 8.10 
cikkben ismertetett további vizsgálatokat. A WADA felülvizsgálati eljárásának 
befejezéséig az eredeti TUE elutasítás hatályban marad. Ha a WADA egy TUE 
elutasítását hatályon kívül helyezi, a TUE a WADA határozatában megállapított 
feltételeknek megfelelően haladéktalanul hatályba lép. 

10.3 A WADA által valamely doppingellenes szervezet TUE ügyében hozott határozatának 
megerősítéséről vagy hatályon kívül helyezéséről hozott határozatok ellen a Szabályzat 
13. cikkében meghatározott módon a CAS előtt lehet fellebbezni. 

11.0 Korábban megadott rövidített gyógyászati célú mentességek (ATUE-
k) 

11.1 Minden korábban megadott ATUE, amely még nem járt le vagy amelyet nem vontak 
vissza, 2009. december 31. napján lejár. 



Gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény 19 
2011. január 

1. MELLÉKLET: 
Gyógyászati célú mentesség kérelmező nyomtatvány 
 
Doppingellenes szervezet azonosítója 
(ADO logója vagy neve) Kérelem nyomtatvány 

 
GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉGEK 

TUE 
 

Kérjük, minden rovatot nagybetűvel vagy géppel töltsön ki! 
 
1. Sportoló adatai 
Vezetéknév: ___________________________ Keresztnevek: ______________________________ 

Nő □Férfi □Születési idő (n/h/é)________________________  
Cím: __________________________________________________________________  
Település:_________________________ Ország:____________________ Irányítószám:_________ 
Tel.: _____________________________ E-mail: ________________  
(nemzetközi előhívóval) 
Sport: ___________________ Sportág/pozíció: ________________________ 
Nemzetközi vagy nemzeti sportági szervezet: ________________________ 
 
Kérjük, a megfelelőt jelölje be:  

□ Nemzetközi sportági szövetség regisztrált tesztalanya vagyok  

□ Nemzeti sportági szövetség regisztrált tesztalanya vagyok  

□ Olyan nemzetközi sportági szövetségi rendezvényen veszek részt, amelyen a nemzetközi sportági 
szövetség szabályai szerint megadott TUE szükséges 1  – Verseny 
megnevezése:_______________________ 

□ Egyik sem 
 
Fogyatékkal élő sportoló esetén a fogyatékosság megjelölése: ________________________________  
 
2. Egészségügyi információ  
 
Elégséges egészségügyi információt tartalmazó diagnózis (ld. 1. megjegyzés):  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
Ha az egészségi állapot kezelésére engedélyezett szer használható, kérjük, adjon klinikai indoklást a 
tiltott szer kért használatára! 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 
 

                                                 
1 Az így meghatározott rendezvények listája a nemzetközi sportági szövetségnél elérhető 
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3. Kezelés részletes adatai 
 

Tiltott szer(ek): 
Generikus név 

Dózis Alkalmazási mód Gyakoriság 

1.    
2.    
3.    
 

Kezelés tervezett tartama: 

(kérjük a megfelelő bejelölését) 
Egyetlen alkalommal □ vészhelyzetben □ 

Vagy időtartam (hét/hónap): 

 

Adott már be korábban TUE iránti kérelmet?: igen □ nem □ 
 
Milyen anyagra? 
____________________________________________________________________  
Kihez? ______________________________________ Mikor? ________________________ 

Határozat: Jóváhagyva □ Elutasítva □ 
 
4. Orvosi nyilatkozat 
 
Igazolom, hogy a fent említett kezelés orvosilag megfelelő, és a tiltólistán nem szereplő 
alternatív gyógyszer alkalmazása ebben az állapotban nem kielégítő. 
 
Név: _________________________________________________________________________ 
Orvosi szakterület: ___________________________________________________________ 
Cím: ____________________________________ 
Tel.: _______________________________________ 
Fax: _______________________________________ 
E-mail:______________________________________ 

Orvos aláírása:____________________________________ Kelt: _________ 
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5. Sportoló nyilatkozata 
 
Alulírott, ________________________________, megerősítem, hogy az 1. pontban szereplő 
információ pontos, és a WADA Tiltólistáján szereplő anyag vagy módszer használatára vonatkozó 
jóváhagyást kérek. Felhatalmazást adok arra, hogy személyes egészségügyi információimat 
kiadják a doppingellenes szervezet (ADO), valamint a WADA erre felhatalmazott 
munkatársainak, a WADA TUEC (Gyógyászati célú mentességi bizottság), más ADO-k TUEC 
bizottságai és olyan felhatalmazott munkatársai részére, akik a Szabályzat rendelkezései szerint az 
információt megkapni jogosultak lehetnek. 
Tudomásul veszem, hogy adataimat kizárólag a TUE-re irányuló kérelmem elbírálása céljára, az 
esetleges doppingellenes szabályszegés kivizsgálása és az erre irányuló eljárás összefüggésében 
használják fel. Tudomásul veszem, hogy ha bármikor (1) bővebb tájékoztatást kívánok adataim 
felhasználásáról; (2) gyakorolni kívánom hozzáférési és helyesbítési jogomat vagy (3) a fenti 
szervezeteknek az egészségügyi adataim megszerzésére vonatkozó jogát vissza kívánom vonni, 
köteles vagyok erről írásban értesíteni orvosomat és a rám nézve illetékes ADO-t. Tudomásul 
veszem, hogy a beleegyezésem megvonása előtt a TUE-hez kapcsolódóan benyújtott adataim 
megőrzésére szükség lehet, kizárólag egy esetleges doppingellenes szabályszegés megállapítása 
céljából abban az esetben, ha a Szabályzat ezt előírja.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben úgy vélem: személyes információmat nem a fenti 
beleegyezésnek és a magánélet védelmére és a személyes információkra vonatkozó nemzetközi 
követelménynek megfelelően használják fel, panasszal élhetek a WADA vagy a CAS felé. 
 
Sportoló aláírása: _________________________________ Kelt: _______________ 
 
Szülő/gondviselő aláírása: _________________________ Kelt: _______________ 

(ha a sportoló kiskorú vagy a jelen nyomtatvány aláírásában őt gátló fogyatékban szenved, a 
sportolóval együtt vagy nevében egy szülő vagy gondviselő köteles a nyomtatványt aláírni) 

 

6. Megjegyzés: 

 
1. megjegyzés  Diagnózis 

A diagnózist alátámasztó bizonyítékokat a jelen kérelemhez kell csatolni és 
azzal együtt kell benyújtani. Az orvosi bizonyítékok közt szerepelnie kell az 
átfogó kórtörténetnek és az összes releváns vizsgálat, laboratóriumi és 
képalkotó vizsgálat eredményének. Lehetőség szerint az eredeti leletek vagy 
levelek másolatát kell csatolni. A bizonyíték legyen a lehető legobjektívebb a 
klinikai körülmények tekintetében, nem demonstrálható állapot esetében a 
kérelmet segíti a független támogató orvosi szakvélemény.  

 

A nem teljesen kitöltött kérelmeket visszaszolgáltatjuk és azokat újra be kell nyújtani. 

 

Kérjük, a kitöltött nyomtatványt az ADO-hoz nyújtsa be, egy másolatot pedig őrizzen 
meg saját nyilvántartása céljára! 


