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A Magyar Gószövetség Doppingellenes Szabályzata 

 

A MGSZ dopping ellenes tevékenységében támaszkodik a magyar nemzeti sportvezetés (Nemzeti 

Sporthivatal, Nemzeti Olimpiai Bizottság, Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület) valamint a 

Nemzetközi Gószövetség (International Go Federation, továbbiakban IGF) dopping ellenes 

stratégiájában megfogalmazott elveire, vállalja az azokkal kapcsolatos döntések betartását a gó 

sportágban. 

1. § 

A Doppingellenes Szabályzat hatálya 

 

1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a gó sportágban az MGSZ által kiadott versenyzői engedéllyel 

rendelkező valamennyi versenyzőre, a versenyző felkészítésében, illetőleg irányításában résztvevő 

sportszakemberekre, valamint az MGSZ versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre. 

A szabályzat az 55/2004. (III.31.) Kormány Rendelettel összhangban szabályozza a sportág 

doppingellenes feladatait. 

 

2. Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hazai versenyrendszerben szervezett 

versenyekre, továbbá a nemzetközi sportszövetség (IGF) által elrendelt hazai doppingellenőrzésekre. 

 

A doppingvétség 

 

2. § 

A dopping definíciója. 

A doppingot úgy definiáljuk, mint a jelen szabályzat 3.§ 1–8. pontjában lefektetett egy vagy több 

doppingellenes szabály áthágásának megtörténtét. 

 

3. § 

Doppingellenes szabályok megsértése.(Dopping vétség) 

 

A. Góversenyzők esetében: 
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1. Tiltott szerek vagy azok metabolitjának, vagy markerének jelenléte egy játékostól vett mintában.  

2. Tiltott szer, vagy tiltott módszer használata, vagy arra tett kísérlet. 

3. A minta adásának megtagadása vagy annak sikertelensége szükséges ok nélkül, a jelen 

szabályzatban megadott módon történő értesítés után, vagy a mintavétel más módon történő 

elkerülése. 

4. A versenyen kívüli ellenőrzéshez való rendelkezésre állással kapcsolatos követelmények 

megszegése, beleértve a tartózkodási helyre vonatkozó információadás elmulasztását.  

5. A doppingellenőrzés bármely részével történő manipulálás vagy annak kísérlete.  

6. Tiltott szerek és módszerek alkalmazásához szükséges eszközök birtoklása vagy bármely tiltott 

szerrel vagy módszerrel való kereskedés vagy arra tett kísérlet, kivéve, ha igazolja, hogy az eset 

gyógyászati mentességet élvez. 

 

B. Gó szakember esetében: 

7. Egy tiltott szer vagy módszer beadása vagy beadásának kísérlete bármely versenyző részére, abban 

való részvétel, arra bátorítás, segítség, arra felbujtás, annak fedezése, vagy bármely más 

doppingellenes szabály megsértésében vagy annak kísérletében való bűnrészesség. 

8. Tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, illetve valaki a versenyzőnek a doppingoláshoz 

segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a doppingellenes szervezetnek. 

 

4. § 

A doppingtilalom, a dopping tilalommal kapcsolatos kötelezettségek 

 

1. A versenyző nem használhat, illetve nem alkalmazhat, vagy forgalmazhat – a mindenkori hatályos 

doppinglistát tartalmazó jogszabályban meghatározott - tiltott teljesítményfokozó szereket, 

készítményeket és módszereket. 

A tiltott anyagok és módszerek aktuális listáját a World Anti-Doping Agency (WADA)-Doppingellenes 

Világügynökség- adja ki és a WADA honlapján található www.wada-ama.org  

2. A versenyző köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló 

vizsgálatnak (doppingvizsgálat). 

3. A versenyző köteles 

a) a versenyen felhívásra a doppingvizsgálatnak alávetni magát, 

b) versenyen kívül doppingellenőrzés céljából rendelkezésre állni, a tartózkodási 

helyére vonatkozó információkat biztosítani, 
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c) a doppingellenőrzési űrlapon a valóságnak megfelelő adatokat feltüntetni, ezen belül 

a tájékoztatási követelményeknek eleget tenni, 

d) szükség esetén a gyógyászati célú mentességhez a bejelentési kötelezettségnek 

eleget tenni, 

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

vizsgálat költségeit megfizetni. 

4. A sportszakember köteles 

a) a versenyzőt a doppingellenes előírásokról tájékoztatni, 

b) a versenyzőt a dopping alkalmazásának következményeiről felvilágosítani, 

c) a versenyző (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését 

elősegíteni. 

5. Az MGSZ érvényesíti a doppingtilalmat, melynek keretében: 

a) Elkészti a sportág éves doppingellenőrzési tervét,  

b) A doppingellenes feladatok költségeit évente költségvetésében tervezi és 

szerepelteti, és a doppingellenes feladatokkal kapcsolatban a szövetséget terhelő 

költségeket kiadásokat megfizeti, 

c) A doppingellenőrzési terv alapján évente több alkalommal versenyen és versenyen 

kívül doppingellenőrzést kezdeményezhet, illetőleg megrendelhet, 

d) a doppingellenőrzéseket nyilvántartja, a mintavételek eredményeinek 

dokumentációját 8 évig megőrzi,  

e) előzetes felülvizsgálati eljárást folytathat, 

f) az általa megrendelt doppingellenőrzéseket megfizeti, 

g) doppingvétség esetén a doppingeljárást jelen Szabályzat és a Nemzetközi Szövetség 

(IGF) Doppingellenes Szabályzata alapján lefolytatja. 

6. Bár a WADA a gót alacsony kockázatú sportnak tekinti, a WADA meghatározása a tiltott anyagokról 

és módszerekről végleges és nem kérdőjelezhető meg egyetlen játékos vagy más személy által. 

7. Terápiás használat: 

Azon versenyzők, akik dokumentáltan orvosi kezelés alatt állnak, ami egy tiltott szer vagy 

módszer használatát követeli meg, először egy terápiás, kivételes alkalmazási engedélyt (TUE) 

kell, hogy kapjanak. A játékosoknak a kezelésüket a Nemzeti Orvosi Bizottsággal vagy a 

Nemzeti Doppingellenes Ügynökséggel kell ellenőriztetniük. A játékosoknak javasolt a TUE 

igénylése, kivéve vészhelyzetben, egy nemzetközi versenyen való részvétel előtt nem 

kevesebb, mint 21 nappal. 
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5. § 

A doppingellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések 

 

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

nélküli, és kiterjed minden (amatőr vagy hivatásos) - versenyengedéllyel rendelkező - versenyzőre. 

2. Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen kívüli időszakban is. 

3. Az ellenőrzés elrendelésére a hazai Nemzeti Doppingellenes Szervezet, a WADA, a Nemzetközi 

Sportszövetség(IGF), a Nemzetközi és a Nemzeti Olimpiai Bizottság, továbbá az MGSZ és a góverseny 

szervezője jogosult.  

4. Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a versenyző a versenytől visszalép, továbbá ha a verseny 

előtt vagy a versenyen megbetegszik vagy megsérül. 

5. Az ellenőrzést a versenyző emberi méltósághoz fűződő jogainak tiszteletben tartásával kell 

elvégezni. 

6. Fiatalkorú versenyező esetén az ellenőrzés során a törvényes képviselője vagy sportszakember 

lehet jelen. 

7. Az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget – be nem jelentett ellenőrzés 

esetén is – a verseny szervezője köteles biztosítani. Minden más – ellenőrzéssel kapcsolatos – 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása az ellenőrzést elrendelő feladata. 

8. 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. 

9. Az ellenőrzés költségeit, az ellenőrzést elrendelő vagy az azt megrendelő szervezet viseli. 

10. Az ellenőrzésre egyebekben az 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 

meghatározott előírásokat kell alkalmazni. 

 

A dopping eljárás 

 

6. § 

Dopping ellenőrzési hatáskör 
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1. A MGSZ jogosult doppingellenőrzést tartani bármely hazai góverseny játékosánál. A dopping 

ellenőrzési mintákat elemzésre csak a WADA által akkreditált laboratóriumok részére küldheti meg. A 

játékos írásbeli hozzájárulása nélkül egyetlen minta sem használható bármilyen más célra mint a 

tiltott listán szereplő anyagok felderítésére. 

2. Minden góversenyen (kivéve, ahol a doppingellenőrzést egy másik sportszervezet szabályai szerint 

végzik) az ellenőrzést végző MGSZ felelős a doppingellenőrzésért. 

3. Amennyiben egy hazai góversenyen külföldi versenyző dopping ellenőrzése pozitív eredménnyel 

zárult, a MGSZ-nek ezen ellenőrzés eredményét azonnal jelentenie kell annak a Nemzeti 

Szövetségnek, amely a versenyző feletti felügyeletet gyakorolja. 

 

7. § 

Az előzetes felülvizsgálati eljárás 

 

1. A mintavételt és –kezelést követően az előzetes felülvizsgálati eljárás lefolytatása az MGSZ 

feladata. 

2. Az előzetes felülvizsgálati eljárást a Szövetség főtitkára folytatja le. 

3. Ha a doppingellenőrzésre levett – az 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti 

– „A” jelű minta vizsgálatának eredménye pozitív, az előzetes felülvizsgálati eljárás keretében meg 

kell vizsgálni, hogy 

a) a versenyző rendelkezik-e gyógyászati célú mentességgel; 

b) történt-e nyilvánvaló eltérés a doppingellenőrzésre vonatkozó nemzetközi előírástól. 

4. Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy a versenyző 

gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a nemzetközi előírástól, a 

pozitív eredménnyel járó hátrányos következmények nem alkalmazhatók. 

5. 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 Magyar TUE Bizottsághoz. A sportoló a kérelmét a versenyt 

megelőző, legkésőbb 30 nappal nyújtja be.  

6. A Magyar TUE Bizottság a gyógyászati célú mentességre vonatkozó kérelmet annak 

kézhezvételétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és határozattal dönt a mentesség 

megadásáról vagy a kérelem elutasításáról, amelyről a WADA-t tájékoztatni kell. 

7. Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú mentességet, vagy olyan 

nyilvánvaló eltérést a nemzetközi előírásoktól, amelyek az „A” jelű minta pozitív eredményét 

érvénytelenné tennék, az MGSZ-nek haladéktalanul tájékoztatnia kell a versenyzőt arról, hogy 

a) pozitív vizsgálati eredmény született; 
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b) melyik doppingellenes szabályt sértette meg; 

c) a versenyzőnek jogában áll kérni a „B” jelű mintája analízisét; 

d) a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a versenyző lemondott a „B” 

jelű minta vizsgálatának jogáról; 

e) a versenyzőnek, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen lenni a „B” 

jelű minta kinyitásánál és vizsgálatánál; 

f) a versenyzőnek jogában áll kérni az „A” és „B” jelű mintája vizsgálati dokumentációját. 

 

8. § 

A dopping ellenőrzés eredményeinek kezelése 

 

1. Egy A-minta kedvezőtlen vizsgálati eredménye esetén, az MGSZ, (vagy a dopping ellenőrzést végző 

szervezet) azonnal – írásban - értesíti a versenyzőt:  

a) pozitív vizsgálati eredmény született; 

b) melyik doppingellenes szabályt sértette meg; 

c) a versenyzőnek jogában áll kérni a „B” jelű mintája analízisét; 

d) a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a versenyző lemondott a „B” jelű 

minta vizsgálatának jogáról; 

e) a versenyzőnek, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen lenni a „B” jelű 

minta kinyitásánál és vizsgálatánál; 

f ) a versenyzőnek jogában áll kérni az „A” és „B” jelű mintája vizsgálati dokumentációját. 

2. A Doppingellenes Szervezet értesíti a Versenyzőt arról a doppingellenes szabályról, melynek 

megsértése feltételezhető, és a szabálysértés alapjáról. Az értesítés után a Versenyzőnek lehetősége 

van azonnal egy nyilatkozat tételére a Doppingellenes Szervezet felé. 

3. A doppingellenes szervezet:  

a) Rákérdez, hogy fennállhat-e gyógyászati célú mentesség. Tekintetbe veszi, hogy van-e a 

vizsgálati eljárásban vagy a laboratóriumi elemzésben olyan szabálytalanság, amely a 

kedvezőtlen eredménnyel kapcsolatban kétséget ébreszthet. 

b) Figyelembe veszi a Versenyző bármilyen magyarázatát.  

c)Elvégez minden utólagos vizsgálatot, amely a doppingellenes gyakorlat alapján elvárható 

lehet.  
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9. § 

Meghallgatási eljárások 

1. A Versenyzőnek joga van egy fair és részrehajlástól mentes kihallgató szervezet (Dopping 

Meghallgatási Testület) előtt meghallgatáson részt venni (a szabálysértésről történt értesítéstől 

számított 3 hónapon belül). Ez nem a MGSZ által létrehozott szerv kell legyen. 

2. A Versenyzőnek joga van tanácsadó általi képviseletre, saját költségén. 

3. Mindegyik félnek joga van tanúk behívására, kikérdezésére (a kihallgató szervezet diszkréciójára 

van bízva, hogy írásos tanúvallomást is elfogad-e). 

4. Ahol szükséges, a Versenyzőnek joga van tolmács igénybevételére, amennyiben szükséges. 

5. Versenyzőnek joga van arra, hogy írásos megindokolt döntést kapjon kézhez. 

 

10. § 

Doppingeljárás 

1. Ha a doppingellenőrzés eredménye pozitív, vagy a versenyző a a doppingolás tényét elismerte, 

vele szemben az MGSZ doppingeljárást folytat le. 

2. Ha a sportszakember a 3.§ B.7 és 8 bekezdésében meghatározott magatartást tanúsít, vele 

szemben az MGSZ doppingeljárást folytat le. 

3. A doppingeljárást első fokon az MGSZ fegyelmi hatáskörrel felruházott szerve folytatja le. A 

Fegyelmi Bizottság doppingvétség esetén a Fegyelmi Szabályzatban meghatározottak szerint, jelen 

Szabályzat figyelembevételével jár el. 

4. A doppingeljárást másodfokon az MGSZ erre hatáskörrel felruházott szerve folytatja le. Az MGSZ 

Közgyűlése által választott Fegyelmi Bizottság doppingvétség esetén a Fegyelmi Szabályzatban 

meghatározottak szerint, jelen Szabályzat figyelembevételével jár el.  

5. Az első fokon eljáró Fegyelmi Bizottság határozatával meghozott büntetés ellen benyújtott 

fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, de a másodfokon eljáró MGSZ Fegyelmi Bizottság elnöke a 

büntetés végrehajtását indokolt esetben, kérelemre felfüggesztheti. 

6. Doppingeljárás a doppingvétség elkövetésétől számított nyolc éven belül indítható. Külföldön 

elkövetett doppingvétség esetén a határidőt az eljárás alá vont versenyző vagy sportszakember 

belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani. 

7. Az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás részletes szabályaira a jelen Szabályzatban 

foglalt eltérésekkel a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései az irányadók. 
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8. A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként a megállapított doppingvétség 

doppingeljárás lefolytatása nélkül, az adott versenyen elért eredmények megsemmisítését vonja 

maga után, továbbá amennyiben a versenyző a sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb 

juttatást, elismerés kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni. 

9. A 8. pontban meghatározottak alkalmazása akkor is kötelező, ha a versenyző bizonyítja, hogy a 

doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság sem terheli. 

 

Büntetések 

 

11. § 

A dopping következményei 

 

A. Egyéni eredmények automatikus diszkvalifikálása. 

Az A pont szerint az eredmények automatikus megsemmisítésén felül a versenyben, amelyen 

a pozitív mintát adták, a pozitív minta begyűjtésének vagy más doppingszabály 

megsértésének dátumától minden verseny eredményt, hacsak a tisztesség másként nem 

követeli meg, meg kell semmisíteni annak minden következményével együtt, beleértve 

bármilyen érem, pont és díj visszavételét is. 

B. Szankciók a versenyzők ellen 

1. Eredmények törlése az eseményen, ahol doppingellenes Szabályok megsértése történt. Egy 

doppingellenes szabálysértés, amely egy eseményen vagy azzal kapcsolatban következett be, 

a játékos az eseményen elért összes egyéni eredményének törléséhez vezethet, annak összes 

következményével, beleértve az érmek, pontok, és díjak visszavonását, kivéve az l.a) alatti 

esetet. 

a) Ha a játékos bizonyítja, hogy nem követett el hibát, vagy gondatlanságot a 

szabálysértés ügyében, a Játékos egyéni eredményei más versenyen nem kerülnek 

törlésre. 

2. Eltiltás alkalmazása tiltott szerek és módszerek miatt. A 3. paragrafusban azonosított 

meghatározott anyagok kivételével, a meghatározott 3.1 pont: (tiltott szerek, metabolitjaik 

vagy markereik jelenléte), 3.2 pont: (Tiltott módszerek használata vagy kísérlete) 3.6. pont: 

(tiltott szerek és módszerek birtoklása) megsértése miatt az eltiltás időtartama: 

Első megsértés: Két éves eltiltás.  

Második megsértés: Élethossziglan történő eltiltás. 
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Mindazonáltal, a Játékosnak vagy más személynek minden esetben lehetősége van az eltiltás 

kiszabása előtt, a szankció törléséért vagy csökkentésért folyamodni ezen paragrafus 5. 

pontja alatt leírtak szerint. 

3. Meghatározott anyagok kimutatása esetén. A Tiltó Lista olyan meghatározott anyagokat 

azonosíthat, melyek észlelése esetén fennállhat a doppingellenes szabályok szándék nélküli 

megsértése, mivel azok könnyen hozzáférhető gyógyszerekben is előfordulnak, vagy 

melyekről kevésbé valószínű, hogy doppingszerként sikeresen használhatók. Abban az 

esetben, ha egy Játékos bizonyítani tudja, hogy egy adott anyag használata nem irányult a 

sport teljesítmény fokozására, a 2. alatt leírt eltiltási időszak helyébe a következő szöveg lép: 

Első szabálysértés: Legalább egy figyelmeztetés és megrovás és nincs eltiltás jövőbeni 

eseményektől, és maximum egy (1) év eltiltás.   

Második szabálysértés: Két éves eltiltás. 

Harmadik megsértés: Élethossziglan történő eltiltás. 

Mindazonáltal, a Játékosnak vagy más személynek minden esetben lehetősége van az eltiltás 

kiszabása előtt, a szankció törléséért vagy csökkentésért folyamodni (a második és harmadik 

szabálysértés esetén). 

4. Eltiltás más doppingellenes szabály megsértéséért. 

A jelen doppingellenes szabályzat más szabályainak megsértéséért az eltiltási időszak: 

a) A 3.§ 3. pont megsértéséért. (mintavétel megtagadása vagy sikertelensége) vagy 

3.§5. (Manipulálás a doppingellenőrzéssel), a 2. pont alatt megadott eltiltási 

időszakok alkalmazandók.  

b) A 3.6. megsértéséért. (kereskedés) vagy a 3.7. (Tiltott szerek vagy módszerek 

alkalmazásában való segédkezés)  az eltiltás időszaka minimum négy (4) évtől 

élethossziglanig terjedhet. Olyan doppingellenes szabálysértést melyben fiatalkorú 

szerepel, különösen súlyosnak kell tekinteni, és ha ezt a Játékost támogató 

személyzet követi el, ezen személyeket élethossziglan el kell tiltani. Ezen felül, azon 

szabálysértések, melyek a sporton kívüli törvényeket és szabályokat is sértik, az 

illetékes adminisztratív, szakmai vagy jogi hatóságnak is jelenthetők.  

c) A 3.§ 4. pont megsértéséért. Az eltiltás: 

Első szabálysértés: Három (3) hónaptól egy (1) évig tartó eltiltás. 

Második és következő szabálysértések: Két (2) éves eltiltás. 

5. Az eltiltás időtartamának törlése vagy csökkentése kivételes körülmények alapján. 

a) Ha a Játékos egy egyedi esetben a 3.1 vagy 3.2 alatti doppingellenes szabályok 

megsértését meg tudja indokolni, és nem követett el hibát vagy gondatlanságot, az 

egyébként alkalmazható eltiltási időtartam törlésre kerül. Amikor a Játékos 

mintájában Tiltott szert vagy annak metabolitját vagy Markerét találják, a Játékosnak 
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az eltiltás törléséhez magyarázatot kell adnia arra, hogy hogyan került a Tiltott szer a 

szervezetébe. 

b) Ez a pont csak a 3.1, 3.2, 3.3 és 3.7. pontokkal kapcsolatos szabálysértésekre 

vonatkozik. Ha egy Játékos egyedi esetben magyarázatot ad hogy nem követett el 

hibát vagy gondatlanságot, akkor az eltiltás időtartama csökkenthető, de nem többel 

mint a minimálisan alkalmazható időtartam felével. Ha az egyébként alkalmazható 

eltiltási időtartam élethossziglan lenne, a csökkentett időtartam nem lehet 8 évnél 

rövidebb. A 3.1 megsértése esetén az eltiltás időtartamának csökkentéséhez a 

Játékos magyarázatot kell adjon arra, hogyan került a Tiltott szer a szervezetébe.  

6. Többszörös szabálysértésre vonatkozó szabályok. 

Abban az esetben, ha több dopping ellenes szabályt is megsértenek, a kiszabott szankció a 

súlyosabb lesz. 

7. Az eltiltási időszak kezdete 

Az eltiltás időszaka a meghallgatási döntés napjával kezdődik meg. Bármilyen átmeneti 

felfüggesztés időtartamát a teljes letöltendő eltiltás idejébe be kell számítani. Ahol a 

tisztesség úgy kívánja, a Játékosnak fel nem róható bármilyen késlekedés a meghallgatási 

eljárásban, vagy a doppingellenőrzés egyéb szempontjai, a szankciót kiszabó Doppingellenes 

Testület az eltiltási időszakot egy korábbi dátumtól is indíthatja egészen a mintavétel 

dátumáig visszamenően.  

C. Szankciók a sportszakemberek ellen 

1. A szövetség a sportszakemberre az alábbi büntetéseket szabhatja ki: 

a) A versenyen kívüli doppingellenőrzés során a versenyzővel összefüggésben tiltott 

szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, üzérkedik, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az a 

versenyző engedélyezett gyógyászati célú mentességére figyelemmel történik; a 

doppingellenőrzést manipulálja, vagy megkísérli, a sportszakmai tevékenységben 

történő részvételtől 

aa) első alkalommal két év időtartamú, 

ab) második alkalommal végleges eltiltást 

b) A tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer alkalmazásához 

segítséget nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli; a doppingellenőrzést 

manipulálja vagy azt megkísérli; a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől 

ba) első alkalommal négy év időtartamú, 

bb) második alkalommal végleges eltiltást; 

c) Tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, illetve valaki a versenyzőnek a 

doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a doppingellenes 

szervezetnek, a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől 

ca) első alkalommal három hónaptól két évig, 

cb) második és további alkalommal két évtől négy évig terjedő eltiltást. 
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2. Ha a sportszakember az 1. bekezdésének b) pontjában meghatározott doppingvétséget 

kiskorú versenyző sérelmére követi el, a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől 

végleg el kell tiltani. 

3. Ha a sportszakember a doppingvétséget az 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet IV. pontja szerinti „speciális szereknek a versenyző szervezetében való jelenléte 

esetén – amennyiben a versenyző bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása 

érdekében alkalmazta” összefüggésben követi el, a büntetés: 

első esetben szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy legfeljebb a sportszakmai 

tevékenységben való részvételtől egy évre történő eltiltás; 

második alkalommal két év eltiltás; 

harmadik alkalommal végleges eltiltás. 

4. A sportszakemberre az eltiltás büntetés mellett 

a) az MGSZ által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő 

megvonása, 

b) legfeljebb a sportszakember szakmai tevékenységéből származó előző évi nettó 

átlagjövedelmének hat havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés szabható ki. 

5. A versenyzőre, sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést az MGSZ pénztárába kell 

befizetni. Az MGSZ a pénzbüntetést köteles a gó sportágban a doppingellenes tevékenységre 

fordítani. 

D. Státusz az eltiltás alatt 

1. Semmilyen személy, akit eltiltottnak deklaráltak nem vehet részt egyetlen az MGSZ által 

engedélyezett vagy szervezett eseményen vagy tevékenységben 

2. Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes szervezet által szervezett 

doppingellenes felvilágosító és rehabilitációs programokon kívül semmilyen formában nem 

vehet részt versenyrendszerben szervezett versenyen, kivéve nézőként. 

3. Az a személy, akivel szemben négy évnél hosszabb időtartamú eltiltás került kiszabásra, a 

négy 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. 

4. A versenyző az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként, a sportszakember pedig 

versenyzőként nem tevékenykedhet. 

5. Az eltiltás hatálya alatt a versenyző köteles a tartózkodási helyéről, illetve annak 

megváltozásáról a doppingellenes szervezetet tájékoztatni, és versenyen kívüli vizsgálatok 

céljából részére rendelkezésre állni 
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6. A játékengedély visszaszerzésének feltételeként, egy Játékos egy átmeneti felfüggesztés 

vagy eltiltás ideje alatt rendelkezésre kell, hogy álljon Versenyen kívüli tesztelésre 

7. Következmények a csapatokra nézve 

Abban az esetben, ha egynél több csapattag kapott értesítést lehetséges doppingszabály-

sértésről, a csapatot az eseményen célzott ellenőrzésnek kell alávetni. Abban az esetben, ha 

egynél több csapattagot doppingszabály-sértésen kaptak egy verseny alatt, a csapatot 

diszkvalifikálhatják, vagy más fegyelmi büntetés alá vethetik.  

 

12. § 

Fellebbezés 

 

1. A megfellebbezhető döntések 

Ezen Doppingellenes szabályok alapján hozott döntések ellen az alábbi módon lehet fellebbezni. A 

határozatok hatályban maradnak a fellebbezés alatt, hacsak a fellebbezési testület nem rendeli 

másképpen. Egy fellebbezés megkezdése előtt minden a határozat utáni felülvizsgálati lehetőséget 

(lásd 4.3.) ki kell meríteni. 

2. Fellebbezés doppingellenes szabályok megsértése miatt hozott határozatok, azok következményei 

és átmeneti Felfüggesztések ellen. 

Egy doppingellenes szabály megsértését kimondó határozatot, egy dopping ellenes szabály 

megsértését Következményekkel megtoroló határozatot, egy doppingellenes szabály megsértésének 

hiányát kimondó határozatot, egy határozatot, mely az MGSZ döntési hatáskörének hiányát mondja 

ki egy doppingellenes szabály állítólagos megsértése esetén, kizárólag a jelen pontban leírt módon 

lehet megfellebbezni. Az egyedüli személy, aki az Átmeneti Felfüggesztés ellen fellebbezhet, a 

Játékos vagy más személy, akire az Átmeneti Felfüggesztés vonatkozik. 

a) Nemzetközi versenyekből kiindult esetekben, vagy olyan esetekben, ahol az érintettek 

nemzetközi szintű játékosok, a határozat fellebbezését kizárólag a Sportügyi Döntőbíróság (CAS) 

felé lehet benyújtani, az ilyen Bíróságok szabályainak megfelelően.   

b) A CAS felé a következők nyújthatnak be fellebbezést:  

A megtámadott döntés által érintett Játékos vagy más személy; 

A határozatot eredményező ügyben érintett másik fél; 

A Doppingellenes szervezet, amelynek szabályai szerint a szankciót kiszabták; 

A NOB; 

A WADA; 

3. Fellebbezések egy Terápiás Kivételi Engedély (TUE) elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatban. 
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A WADA egy TUE elfogadását vagy elutasítását megváltoztató határozata ellen kizárólag a CAS-nél 

lehet fellebbezni. Ha az MGSZ megváltoztatja a TUE elfogadást megtagadó határozatot, ezt a WADA a 

CAS-nél megfellebbezheti. 

4. A fellebbezés benyújtásának ideje 

A CAS felé a fellebbezés benyújtásának ideje a fellebbező fél által a határozat kézhezvételétől 

számított 21 nap. 

5. Korlátozások 

Nem indítható semmilyen eljárás a jelen Doppingellenes szabályzat alapján egy Játékos vagy más 

személy ellen, ha az elkövetett szabálysértés dátumától számított nyolc éven belül nem indult eljárás.  

 

FÜGGELÉK 

Ez a Szabályzat 2009. 05. 01-től lép hatályba. 

Bármilyen változtatásra az MGSZ jogosult. 

Bármilyen változtatás meg kell feleljen a WADA Doppingellenes Szabályzatának. 

 

DEFINÍCIÓK 

Kedvezőtlen vizsgálati eredmény. Jelentés egy laboratóriumtól vagy más jóváhagyott vizsgáló 

szervezettől, amely egy Mintában Tiltott Anyag (vagy annak Metabolitja vagy Markerei) jelenlétét, 

beleértve endogén anyagok megemelt mennyiségeit, vagy egy Tiltott Módszer alkalmazásának 

bizonyítékát azonosítja  

Doppingellenes Szervezet.  Olyan szervezet, amely felelős egy Dopping ellenőrzési folyamat bármely 

része szabályainak kezdeményezéséért, megvalósításáért vagy kikényszerítéséért. Ez magába foglalja 

többek között a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, a WADA-t, a Nemzetközi Szövetségeket és a 

Nemzeti Doppingellenes Szervezeteket. 

Kísérlet Olyan céltudatos magatartás, amely jelentős lépést tesz a doppingellenes szabályok 

megsértése  irányában.  Feltéve mindazonáltal, hogy önmagában  nem történik a doppingellenes 

szabályok megsértése egy Kísérlet esetén, ha a Személy a kísérletről véglegesen lemond, mielőtt azt a 

kísérletben nem érintett harmadik személy  felfedezné.  

Kód (World Anti-Dopping Code) Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 

Verseny. Egyszeri játszma, páros meccs, verseny vagy csapatverseny.  

Versenyző (Játékos) A doppingellenőrzés céljából bármely személy, aki a sportban nemzetközi (egy 

Nemzetközi Szövetség által definiált módon) vagy nemzeti  (az egyes Nemzeti Doppingellenes 

Szervezetek  által definiált módon) szinten részt vesz, valamint minden további személy, aki 

alacsonyabb szinten részt vesz a sportban, ha a Személy Nemzeti Doppingellenes Szövetsége  kijelöli.  
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A doppingellenes információ és nevelés céljára, bármely Személy a sportban részt vesz bármely a 

kódot elfogadó Szervezet fennhatósága alatt. 

A Versenyzőt Támogató Személyek  Bármely edző, menedzser, ügynök, csapattag, hivatalos személy, 

orvosi vagy paramedikus személyzet, amely a Versenyzők sportversenyre való felkészítésével 

dolgozik vagy kezeli a Versenyzőt. 

Doppingellenes Szabályok megsértésének következményei.  Egy  Játékos vagy más Személy által a 

doppingellenes szabályok megsértésének a következő eredménye lehet:  

a) Diszkvalifikálás azt jelenti, hogy a Játékos eredményei egy adott Versenyen vagy Eseményen 

érvénytelenítésre kerülnek  az összes következménnyel együtt, beleértve bármilyen érem, pont és díj 

visszavonását; 

b) Eltiltás azt jelenti hogy a Játékos vagy más Személy egy megadott időtartamra bármilyen 

versenyen vagy más sport tevékenységben való részvételtől a 12.§ alatt leírt módon eltiltásra kerül. 

c) Átmeneti felfüggesztés azt jelenti, hogy a Játékos vagy más Személy ideiglenesen el van tiltva 

bármely Versenyen való részvételtől az 9. § alattiak szerint lefolytatott meghallgatáson hozott végső 

határozat előtt.  

Diszkvalifikálás. Lásd a Doppingellenes Szabályok megsértésének következményeit fent.  

Doppingellenőrzés. A vizsgálat eloszlás tervezését, Mintavételeket és azok kezelését, laboratóriumi 

elemzést, eredmények kezelését, meghallgatást és fellebbezéseket tartalmazó eljárás. 

Esemény. Egy szervezet által lefolytatott egyedi Versenyek sorozata (pl. az Olimpiai Játékok vagy a 

Pán Amerikai Játékok). 

Versenyen belüli. A Versenyen belüli és Versenyen Kívüli Vizsgálatok közötti különbségtétel miatt, 

hacsak egy Nemzetközi Szövetség vagy más releváns Doppingellenes Szervezet másként nem 

határozta meg a szabályokban, a Versenyen belüli tesztelés olyan tesztelés ahol a Játékos a 

vizsgálatra egy adott versennyel kapcsolatban került kiválasztásra. 

Független Megfigyelői Program. Egy megfigyelő csapat a WADA felügyelete alatt, amely a Dopping 

Ellenőrzési Folyamatot bizonyos eseményeken megfigyeli és a megfigyelésről jelentést készít. Ha a 

WADA egy Eseményen Versenyen belüli tesztelést végez, a megfigyelőket egy független szervezet kell 

felügyelje.  

Eltiltás. Lásd a Doppingellenes Szabályok megsértésének következményeit fent.  

Nemzetközi Esemény. Egy Esemény ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, egy Nemzetközi Szövetség, 

egy Fő Esemény Szervezet vagy más nemzetközi sportszervezet a döntő testület az Eseményen, vagy 

kinevezi a technikai lebonyolítókat az Eseményre. 

Nemzetközi Szabvány. A WADA által elfogadott szabvány a Szabályzat alátámasztására. Egy 

Nemzetközi Szabványnak való megfelelés (szemben egy másik alternatív szabvánnyal, gyakorlattal 

vagy eljárással) elegendő annak feltételezéséhez, hogy a Nemzetközi Szabvány által hivatkozott 

eljárások helyesen lettek végrehajtva. 
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Fő Esemény Szervezetek. Ez a kifejezés a Nemzeti Olimpiai Bizottságokat és más nemzetközi sport 

szervezeteket jelöl, melyek bármely kontinens, regionális vagy Nemzetközi Esemény Döntési 

testületeként működnek. 

Marker. Olyan vegyület, vegyületcsoport vagy biológiai paraméterek, melyek egy Tiltott Anyag vagy 

Tiltott módszer használatát jelzik. 

Metabolit. Bármely anyag, amely egy biológiai átalakulási folyamat által képződik. 

Fiatalkorú. Olyan természetes Személy, aki nem érte el a felnőttkort, a tartózkodási helyének 

vonatkozó törvényei szerint. 

Nemzeti Doppingellenes Szervezet.  Az egyes országok által kijelölt szervezet, amely elsődleges 

hatósági jogkörrel és felelősséggel bír a doppingellenes szabályok elfogadására és megvalósítására, a 

Minták közvetlen gyűjtésére, a teszt eredmények kezelésére, és a meghallgatások lefolytatására, 

mindezt nemzeti szinten. Ha ezt a kijelölést az illetékes hatóság nem végezte el, a szervezet az ország 

Nemzeti Olimpiai  Bizottsága, vagy annak meghatalmazottja lesz.   

Nemzeti Esemény. Olyan nem nemzetközi sportesemény, amelyen nemzetközi vagy nemzeti szintű 

Játékosok vesznek részt. 

Nemzeti Szövetség. Egy nemzeti vagy regionális szervezet,  amely tagja, vagy elismert a Nemzetközi 

Szövetség által, mint olyan szervezet amely a Nemzetközi Szövetség sportágát az adott országban 

vagy régióban irányítja. 

Nemzeti Olimpiai Bizottság. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet.  A Nemzeti 

Olimpiai Bizottság kifejezés a Nemzeti Sport Szövetség is tartalmazza azokban az országokban, ahol a 

Nemzeti Sport Szövetséget tipikus Nemzeti Olimpiai Bizottsági feladatokat is átvállal  a 

doppingellenes harc területén. 

Előzetes Értesítés Nélkül Olyan doppingellenőrzés, amely előzetes értesítés nélkül történik a Játékos 

felé és ahol a Játékost folyamatosan kísérik az értesítés pillanatától a Mintavételezés során.  

Hiba vagy Gondatlanság  A Játékos kimagyarázza, hogy nem tudta vagy gyanította, és ésszerűen még 

a legnagyobb óvatosság mellett sem tudhatta vagy gyaníthatta, hogy Tiltott Szert vagy Tiltott 

módszert használt vagy  kapott. 

Súlyos Hiba vagy Gondatlanság  A Játékos kimagyarázza, hogy hibája vagy gondatlansága, a 

körülmények teljességében vizsgálva, és figyelembe véve a Hiba vagy Gondatlanság kritériumait, a 

doppingellenes szabályok megsértésével kapcsolatosan nem volt súlyos. 

Versenyen kívüli ellenőrzés. Bármely nem Versenyen belül végzett Doppingellenőrzés. Résztvevő. 

Bármely Játékos vagy Támogató Személy. Személy. Természetes Személy, vagy szervezet vagy más 

entitás.  

Birtoklás. A tényleges, fizikai birtoklás, vagy konstruktív birtoklás   (ami csak akkor áll fenn, ha a 

személy kizárólagos ellenőrzése alatt tartja a Tiltott Anyagot / Módszert vagy azon helyet, ahol a 

Tiltott Anyag / található); mindazonáltal,  amennyiben a személynek nincs kizárólagos ellenőrzése a 

Tiltott Anyag / Módszer vagy azon hely felett, ahol a Tiltott Anyag  található, a konstruktív birtoklás 
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csak akkor áll fenn, ha a személy tudott a Tiltott Anyag / Módszer jelenlétéről és szándékában állt az 

ellenőrzés gyakorlása afölött.  Nem áll fenn a doppingellenes szabályok megsértése tisztán a birtoklás 

alapján, ha bármilyen értesítést megelőzően arról, hogy valaki egy Doppingellenes szabály 

megsértését elkövette, konkrét lépéseket tett, demonstrálva, hogy nem kívánja azt folytatni és 

lemondott a korábbi birtoklásról. 

Tiltó Lista A Tiltott Szereket és Tiltott Módszereket tartalmazó Lista.  

Tiltott Módszerek.  A Tiltó Listán leírt bármely módszer   

Tiltott Anyagok. A Tiltó Listán leírt bármely anyag.  

Ideiglenes Meghallgatás. Egy sürgős gyors meghallgatás a 9. § szerinti meghallgatás előtt, amelyről a 

Játékos nem kap előzetes értesítést, és lehetséges szóban vagy írásban egyaránt.  

Ideiglenes Felfüggesztés.  Lásd fent a Következményeknél.  

Publikus Közzététel vagy Publikus Jelentés.  Információ terjesztése vagy kiosztása a széles 

publikumnak vagy  a korai értesítésre jogosult személyek körén kívüli személyeknek. 

Minta.  Bármilyen a Doppingellenőrzés céljára gyűjtött biológiai anyag.  

Aláírók. Azon személyek vagy szervezetek, melyek a Szabályzatot aláírják, és egyetértenek az annak 

való megfeleléssel. 

Manipulálás. Az eredmények helytelen célból vagy helytelen módon megváltoztatása, helytelen 

befolyás gyakorlása, helytelenül történő beavatkozás az eredmények megváltoztatására, vagy a 

normál eljárások megakadályozása. 

Célzott Ellenőrzés Játékosok kiválasztása Ellenőrzésre olyan esetben, amikor egyes Játékosok vagy 

Játékos csoportok kerülnek kiválasztásra nem véletlenszerű alapon egy megadott időben. 

Csapatsport. Olyan sportág, amelyben a játékosok cseréje a Verseny közben megengedett. 

Tesztelés A Doppingellenőrzés azon része, mely magába foglalja a vizsgálati eloszlás tervezését, a 

Mintavételt, a Minta kezelését, és a Minta szállítását a laboratóriumba. 

 

Kereskedés. Egy Tiltott Anyag vagy Tiltott Módszer eladása, átadása, beadása, küldése, szállítása vagy 

elosztása egy Játékosnak akár közvetlenül, akár egy vagy több harmadik személyen keresztül, de 

kizárva ezek közül egy Tiltott Szer eladását vagy elosztását (orvosok, vagy a Játékos Támogató 

Személyzetén kívüli Személyek által)  eredeti és legális gyógyítási célokra. 

Használat. Egy Tiltott Anyag vagy Tiltott Módszer alkalmazása, lenyelése, injekció formában történő 

bejuttatása vagy fogyasztása bármilyen módon.  

WADA  A Doppingellenes Világ Ügynökség.  

 


