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A Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23.§ 
(1) bekezdés e) pontjában, az MGSZ Alapszabályának 6.§ (1) bekezdés b) a 20.§ (5) 
bekezdés ß) pontjában)  valamint az SZMSZ 12/A.§-ban foglalt felhatalmazások alapján, 
a magyar golf sportban a doppingtilalom érvényesítése érdekében – megfelelve a World 
Anti- doping Agency (WADA) nemzetközi követelményeinek, valamint a HUNADO 
Doppingellenes Szabályzatának -  az alábbi dopping szabályzatot  alkotja: 

 
 
 
 

A Szabályzat hatálya 
1. § 

 
 

(1) A dopping szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a golf 
sportágban az MGSZ által kiadott versenyzői engedéllyel rendelkező sportolókra, 
az MGSZ versenyrendszerében résztvevő sportolókra, az eltiltás hatálya alatt álló 
sportolóra  és az eltiltás leteltét vagy visszavonulást követően a versenyszerű 
sporttevékenység folytatását bejelentő sportolóra (a továbbiakban együtt: 
sportoló), az MGSZ szervezeti egységeire és tagszervezeteire, valamint a 
sportoló  felkészítésében, illetve irányításában közreműködő sportszakemberekre 
és versenyrendszerében résztvevő egyéb sportszervezetekre. 

 
(2) Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hazai versenyrendszerben 

szervezett versenyekre, továbbá a hazai dopping ellenőrzésekre. 
 

(3) A Nemzetközi Golf Szövetség (IGF) Doppingellenes Szabályzatát kell alkalmazni 
az IGF és az Európai Golf Szövetség (EGA) versenyeire, valamint az IGF és az 
EGA által elrendelt dopping ellenőrzésekre. Jelen szabályzat rendelkezéseit a 
nemzetközi ellenőrzések során abban az esetben kell alkalmazni, ahol ezt az IGF 
Doppingellenes Szabályzata kifejezetten elrendeli. 

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

Szabályzata, valamint a WADA Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat azon 
rendelkezéseit, amelyek a doppingvétség elkövetése esetére tartalmaznak 
előírásokat. 

 

(5) A WADA által felállított nemzetközi követelmények, valamint a HUNADO 
mindenkor hatályos Doppingellenes Szabályzata a jelen szabályzat végrehajtása 
során kötelező érvényűek és hivatkozásul szolgálnak, összhangban a 
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló módosított 43/2011. (III.23.)  
Kormányrendelettel (a továbbiakban:rendelet). 
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Értelmező rendelkezések 
2. § 

 

 

E Szabályzat alkalmazásában: 
 
1. célzott vizsgálat: a sportolólók vizsgálatra történő kiválasztásának az a formája, 
amikor meghatározott időpontban meghatározott sportoló vagy sportolók csoportja nem 
véletlenszerűen kerül vizsgálat céljából kiválasztásra; 
2. dopping: a rendeletben meghatározott tiltólista szerinti hatóanyagot tartalmazó 
teljesítményfokozó – vagy annak elfedését, illetve gyorsabb kiürítését elősegítő – szer, 
készítmény vagy élettani vegyület, továbbá módszer; 
3. doppingellenes tevékenység: az az ellenőrző, felvilágosító és nevelő tevékenység, 
amelynek célja, hogy a sportoló sportteljesítménye fokozása érdekében doppingot ne 
használjon, vagy ne alkalmazzon; 
4. doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek: a sportszervezetek, a 
szövetségek, a MOB, az MPB, a HUNADO, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) által vezetett  minisztérium; 
5. dopping ellenőrzés: a vizsgálat-eloszlási tervezést, a mintavételt és –kezelést, a 
laboratóriumi elemzést, az előzetes felülvizsgálati eljárást, a doppingeljárást és a 
jogorvoslatot magába foglaló eljárás; 
6. doppingolás: a rendeletben meghatározott – egy vagy több – doppingvétség 
megvalósítása; 
7. használat: tiltott szer fogyasztása, injekció útján történő beadása vagy bármely 
módon történő felhasználása, vagy tiltott módszer  alkalmazása; 
8. igazolt sportoló: az a sportoló, aki sportszervezettel, sportiskolával vagy 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal sporttevékenység végzése céljából 
tagsági vagy szerződéses viszonyban áll és a sportorvoslás szabályairól és a 
sportegészségügyi hálózatról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a rendszeres 
edzések megkezdésének feltételeként előírt „alkalmas” minősítéssel  rendelkezik; 
9. manipuláció: a dopping ellenőrzés bármely szakaszának meg nem engedett cél 
érdekében vagy meg nem engedett módon végrehajtott módosítása, befolyásolása, a 
dopping ellenőrzés során természetes folyamat meggátolása céljával végzett meg nem 
engedett beavatkozás, valamint az eredmény megváltoztatása; 
10. marker: olyan jelzőanyagok csoportja, amelyek tiltott szerek, módszerek 

használatára utalnak; 
11. meghatározott szer: a büntetések alkalmazásában minden, tiltólistán szereplő szer, 
kivéve az anabolikus szerek és hormonok, a tiltólistán az ilyen szerek csoportjába 
tartozóként jelölt stimulánsok és hormonális növekedés gátlók, valamint a tiltólistán 
szereplő tiltott módszerek; 
12. minta: bármely doppingellenes ellenőrzési céllal gyűjtött biológiai  anyag; 
13. mintavétel: dopping ellenőrzés során a doppingellenes tevékenység céljából 
biológiai anyag gyűjtése, amely történhet doppingteszt, drogteszt, illetve alkoholteszt 
formájában; 
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14. nemzetközi doppingellenes szervezet: a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a 
továbbiakban WADA), az Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportja, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, a nemzetközi sportági 
szakszövetségek, a nemzeti doppingellenes szervezetek nemzetközi szövetségei és azon 
nemzetközi sportrendezvények szervezői, amelyek dopping ellenőrzést végeznek a 
sportrendezvényen; 
15. nemzetközi követelmény: a WADA által elfogadott, a doppingellenes tevékenység 
egyes részeiért felelős doppingellenes szervezetek egységes szabályok szerinti eljárását 
és az eljárások harmonizációját biztosító nemzetközi előírások, valamint az egyes 
nemzetközi sportági szövetségeknek a WADA nemzetközi előírásait biztosító sportági 
különös szabályai az adott sportágban; 
16. nyilvántartott vizsgálati csoport: a sportág nemzetközi szövetségének vonatkozó 
rendelkezéseivel és a további nemzetközi követelményekkel összhangban a szövetségek 
adatszolgáltatása alapján a HUNADO által összeállított versenyzők csoportja, akik 
tekintetében a versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen kívüli időszakban 
végzett dopping ellenőrzéseket alkalmazni kell a vizsgálat-eloszlási tervben  foglaltak 
szerint; 
17. pozitív vizsgálati eredmény: laboratóriumból vagy más akkreditált vizsgálati 
intézményből származó jelentés, amely a mintában tiltott szert vagy annak metabolitját, 
markerét (beleértve endogén anyagok emelkedett szintjét), vagy tiltott módszer  
használatát mutatja ki; 
18. sportszervezet: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében, 

valamint (2) bekezdés c) pontjában meghatározott  szervezetek; 
19. származék: bármely biológiai átalakulási folyamat során képződött    anyag; 
20. szennyeződést tartalmazó termék: olyan, tiltólistán szereplő tiltott szert tartalmazó 
termék, amelynek jelenléte a termék címkéjén vagy az interneten végzett információ 
gyűjtéssel nem feltárható; 
21. tiltólista: a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 1. melléklete 
módosításainak kihirdetéséről szóló mindenkori kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket 
és módszereket meghatározó jegyzék és annak az UNESCO és a WADA előírásaival 
összhangban kiegészített és alkalmazandó, a HUNADO által aktualizált és a honlapján 
közzétett változata; 
22. versenyen kívüli időszak: versenyidőszakon kívüli időszak; 
23. versenyidőszak: a nemzetközi szövetség vagy más doppingellenes szervezet eltérő 
rendelkezése hiányában a versenyt 12 órával megelőzően kezdődő időszak, amelyben a 
sportolót beosztják a verseny végéig a részvételre, illetve a versennyel kapcsolatos 
mintavételi eljárásra; 
24. vizsgálat: a dopping ellenőrzési folyamat része, beleértve a versenyző mintavételre 
történő kijelölését és erről való értesítését, a mintavételt és –kezelést, a minták 
laboratóriumba történő szállítását és analízisét. 
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Általános rendelkezések 
3. § 

 
(1) Az MGSZ vagy szervezeti egységei, tagszervezetei, illetve felhatalmazás alapján 

más személy által rendezett, szervezett versenyen, a felkészülési időszakban a 

doppinglistán szereplő   teljesítményfokozó szereket, készítményeket   nem 

használhat fel, módszereket nem alkalmazhat még akkor sem, ha az adott 
doppingfajta egészségügyi kockázattal nem jár. Továbbá, a fentiekben említettek 
tartózkodnak a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást 
megalapozó magatartás kifejezésétől. 

 
(2) Tilos a sportoló részére sportteljesítmény fokozása érdekében az (1) bekezdés 

szerinti szerek, előállításához, megszerzéséhez, felhasználásához, illetve az ilyen 
módszerek alkalmazásához segítséget nyújtani, azok felhasználásában 
közreműködni, illetve a felhasználást lehetővé tenni. 

 
(3) Ha a sportszakember tudomására jut, hogy a sportoló doppingol, illetve valaki a 

sportolónak a doppingoláshoz segítséget nyújt, azt köteles bejelenteni az MGSZ- 
nak, sportorvos esetében a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságának. Emellett a 
sportszakember köteles a rendeletben meghatározottak szerint, doppingvétséget 
vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartások elkövetésétől 
tartózkodni. 

 
(4) A versenytől, edzéstől való visszalépés, illetve a verseny, edzés előtt vagy a 

versenyen, edzésen bekövetkezett sérülés nem mentesíti a sportolót a dopping 
ellenőrzéstől. A sportolónak a mintavétel előtt tett – a sporttól történő 
visszavonulására irányuló nyilatkozata – nem mentesíti a dopping ellenőrzés  alól. 

 
 
 
 

Az MGSZ feladatai  
4. § 

 
(1) Az MGSZ részt vesz a doppingellenes tevékenységben, ellátja a részére 

jogszabályban, az MGSZ alapszabályában, a nemzetközi doppingellenes 
szervezetek doppingellenes szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben 
meghatározott feladatokat, a HUNADO 5. § (2) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatával összhangban a felvilágosítással és neveléssel 
kapcsolatos feladatokat, kezdeményezi sportolók dopping ellenőrzését, valamint 
együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb  szervezetekkel. 

 
(2) Az MGSZ érvényesíti a doppingtilalmat, amely során összhangban a mindenkor 

hatályos- a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló rendelettel, a  
nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályaival, a nemzetközi 
követelményekkel,  valamint  a  HUNADO  szakmai  ajánlásaival.  A  nem a nemzeti 
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doppingellenes szervezet által kezdeményezett dopping ellenőrzésekről értesíti a 
nemzeti doppingellenes szervezetet. A nemzetközi szövetség által lefolytatásra 
kerülő doppingeljárás megindításáról és annak eredményéről értesíti a nemzeti 
doppingellenes szervezetet, a minisztert és a MOB-ot. 

 
(3) Az MGSZ a HUNADO ajánlásai alapján megalkotja és módosítja a doppingellenes 

tevékenységre vonatkozó részletes szövetségi szabályokat. Gondoskodik a 
Szabályzat folyamatos karbantartásáról, figyelemmel a rendelet mellékletében 
felsorolt szerekre és módszerekre, valamint az IGF dopping szabályzatára. 

 

(4) Az MGSZ Doppingszabályzatban rendelkezik: 
a) a sportolók, a sportszakemberek, valamint a tagságát képező sportszervezetek 

doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatairól, kötelezettségeiről és a 
feladatok végrehajtásához szükséges költségek  biztosításáról. 

b) a vonatkozó rendeletben meghatározott doppingbüntetésekről, azok időtartamáról, 
mértékéről, valamint a büntetések kiszabásának részletes eljárási  rendjéről. 

 
(5) A sportág nemzetközi szövetségének vonatkozó rendelkezéseinek és a további 

nemzetközi követelményeknek megfelelően - a golf sportban a nyilvántartott 
vizsgálati csoporthoz tartozó versenyzők körének meghatározása érdekében – az 
érintett versenyző hozzájárulása alapján adatot szolgáltat a HUNADO  részére. 

 
(6) Nyilvántartja és a HUNADO rendelkezésére bocsátja a dopping ellenőrzés 

végrehajtásához szükséges adatokat – különös figyelemmel a nyilvántartott 
vizsgálati    csoportba    tartozó    versenyzők    tartózkodási    helyére     vonatkozó 
„wherebouts” információkra – az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett sportoló 
írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a 18 éven aluli versenyzők dopping 
ellenőrzéséhez szükséges törvényes képviselői hozzájárulásokat. 

 
(6) Az adatszolgáltatási szabályokat a sportolókkal betartatja, különös tekintettel a 

nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzőkre. 
 

(7) Az MGSZ gondoskodik arról, hogy a HUNADO által működtetett nyilvántartásról 
tájékoztassa a szervezet keretei között tevékenykedő sportolókat, és ellenőrizze 
azok regisztrációját. 

 

(8) A sportági jellemzőkre figyelemmel – a tárgyévet megelőző december 1-ig – 
elkészíti a doppingellenes tevékenységének következő évre vonatkozó programját, 
amely magában foglalja a felvilágosítási és nevelési, valamint dopping ellenőrzési 
tervét is. 

 

(9) Minden év január 15. napjáig megküldi a HUNADO és – tájékoztatásul – a miniszter 
részére az előző évi doppingellenes tevékenységről készített beszámolóját, melyet 
az MGSZ mindenkori keretorvosa feladatkörében ellátva készít el, valamint 
tárgyévet megelőző év december 1. napjáig megküldi az MGSZ doppingellenes 
tevékenység következő évre vonatkozó programjának előkészítési rendjét  is. 
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(10) Az MGSZ a beszámoló megküldésével megegyező időpontban a HUNADO-t, a 
sportért felelős minisztert és a MOB-ot elektronikus úton értesíti és egyben 
honlapján is közzéteszi az MGSZ által kezdeményezett dopping ellenőrzéseket, a 
megindított doppingeljárásokat és azok eredményeit. 

 

(11) Együttműködik az MGSZ-hez tartozó tagszervezetekkel azáltal, hogy segítséget 
nyújt az igazolt sportolók Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának  
beszerzéséhez, melyet az egyes szervezetek – minden esetben – annyi 
példányban kötelesek kinyomtatni és aláíratni, ahány igazolt sportolóval 
rendelkeznek ( 1. számú melléklet: Adatkezelési hozzájárulás ). Ugyanígy jár el a 
kiskorú sportolók törvényes képviselői által tett hozzájáruló nyilatkozatok ( 2. 
számú melléklet: Törvényes képviselői hozzájárulás 18 év alatti sportoló dopping 
ellenőrzéséhez ) és minden sportoló valamint sportszakember esetében az ún. 
alávetési nyilatkozat esetében is ( 3. számú melléklet: Nyilatkozat nemzetközi 
sport választott bíróság – Court of Arbitration for Sport-CAS – kizárólagos 
hatáskörének elfogadásáról ) beszerzésében. 

 
(12) Doppingellenes feladatai ellátásának koordinációjára, a doppingellenes 

tevékenységben részt vevő szervezetekkel való együttműködésre  a 
doppingellenes tevékenységre vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó 
személyt jelöl ki, aki a mindenkori főtitkár, aki jogosult arra is, hogy ezt a jogkörét 
egy általa megnevezett személyre delegálja. A kapcsolattartó személyéről vagy a 
személyében bekövetkezett változásról a változás napját követő 5 munkanapon 
belül az MGSZ köteles írásban tájékoztatni a HUNADO-t. 

 

(13) Együttműködik a HUNADO-val, az IGF-el, a WADA-val, egyéb hazai és 
nemzetközi doppingellenes szervezetekkel. 

 

(14) Minden naptári év elején, dokumentálható módon értesíti a nyilvántartott vizsgálati 
csoportba tartozó sportolókat arról, hogy 
a) a tárgyév nyilvántartott vizsgálati csoport tagjaként kerültek kijelölésre, ezáltal 
b) holléti információ szolgáltatására köteles sportolónak minősülnek, amely 

információkat a HUNADO elektronikus rendszerén keresztül kötelesek 
megadni, tájékoztatja továbbá 

c) a holléti információ szolgáltatásának első határidejéről és a megadott adatok 
folyamatos naprakészen-tartási kötelezettségéről, végül 

d) a holléti információ-szolgáltatás elmulasztásának a mindenkori doppingellenes 
tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben rögzített szankciókról. 
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A tagszervezetek feladatai 
5. § 

 
(1) Kötelesek részt venni a sportág doppingellenes tevékenységében, közreműködnek 

a felvilágosítással és neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Kötelesek a 
hatályos Dopping Szabályzatot, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 
kormányrendeletet,   a   WADA   Kódexet,   az IGF   Doppingszabályzatát   és  azok 
mindenkori    módosításait    megfelelő     időben    valamennyi  tagjához, igazoltan 
eljuttatni. A feladat teljesítettnek minősül akkor is, ha igazolhatóan, e-mailben 
értesítik tagjaikat arról, hogy az előbb felsoroltak milyen honlapon tekinthetők meg. 

 

(2) Kötelesek évente legalább egy alkalommal ellenőrizni a jelen kötelezettségek 
teljesítését. 

 
(3) Kötelesek a Szabályzatot ismertetni sportvezetőikkel, sportszakembereikkel és a 

sportolókkal. Az ismertetésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az 
ismertetés tárgyát, formáját, a jelenlévők nevét, aláírását. 

 
(4) A sportolókkal kötött sportszerződésekben, illetve munkaszerződésekben vagy  

azok mellékleteként kötelesek feltüntetni, hogy a sportolók a doppinggal 
kapcsolatos információkat és az MGSZ dopping szabályzatát, a nemzetközi 
versenyen induló sportolók az IGF doppingszabályzatát ismerik, és tartózkodnak a 
doppingszerek és módszerek alkalmazásától továbbá a doppingellenes 
tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott más, 
doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás 
kifejtésétől. A sport és munkaszerződések tartalmazzák azt, hogy a sportolók a 
doppingvizsgálatokhoz és az esetleges doppingeljárásokhoz szükséges személyes 
adataik kezeléséhez ( ideértve az esetleges gyógyászati célú mentesség alapjául 
szolgáló adatokat ) valamint ezen adatoknak a doppingellenes tevékenységben 
részt vevő szervezetek és nemzetközi doppingellenes szervezetek részére történő 
továbbításához önkéntesen hozzájárulnak. 

 

(5) Az a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportoló, aki orvosilag 
dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a 
doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, 
gyógyászati célú mentességért folyamodhat a Magyar TUE Bizottsághoz. A 
gyógyászati célú mentesség iránti kérelemről tájékoztatni kell a tagszervezetet. A 
nem a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportoló a gyógyászati célú 
mentességét a betegségét igazoló háziorvosi, vagy szakorvosi dokumentációval 
igazolhatja. A gyógyászati célú mentességet igazoló dokumentációt a TUE 
Bizottság kérésére a sportoló köteles rendelkezésre bocsátani a gyógyászati célú 
mentesség elbírálása érdekében. A tagszervezet a kérelemről való  
tudomásszerzést követő 48 órán belül írásos jelentésben számol be az MGSZ-nek. 

 
(6) A 13. § - ban foglaltak szerint gondoskodik arról, hogy az éves szakmai programban 

szereplő  ,   illetve   utólagosan   beválogatásra   kerülő     felnőtt   és   korosztályos 
válogatott kerettag sportolók elérhetőségéről a Szövetségi Iroda naprakész 
adatokkal rendelkezzen. 
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(7) Amennyiben az MGSZ tagszervezete a szabályzatban meghatározott 
doppingellenes kötelezettségét megszegi, vele szemben sportfegyelmi eljárást kell 
lefolytatni a sportról szóló 2004. évi I. törvény 13.§ (1) bekezdésére   figyelemmel. 

 
 

A sportoló és sportszakember kötelezettségei és jogai  
6. § 

 
(1) A sportoló a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészülés és 

versenyzés a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló rendeletben, valamint 
a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályzataiban és a 
nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat mindenkor köteles 
betartani. Ennek keretében kötelezettsége elkerülni különösen, hogy 
a) tiltott szer kerüljön szervezetébe 
b) ő maga, vagy vele összefüggésben más személy tiltott módszert  alkalmazzon 
c) továbbá, tartózkodni köteles a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 

rendeletben meghatározott más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre 
vonást megalapozó magatartás kifejtésétől. 

 
(2) A sportoló felelős a szervezetéből származó mintából, a mindenkor hatályos 

doppingellenes tevékenységről szóló rendelet és vonatkozó nemzetközi 
követelmény alapján kimutatott bármely tiltott szer, származék vagy marker 
jelenlétéért, tiltott szer használatáért, valamint megkísérelt használatáért, vagy tiltott 
módszer alkalmazásáért, vagy megkísérelt alkalmazásáért, függetlenül attól, hogy a 
jelenlét, használat, alkalmazás tekintetében legalább gondatlanság, vagy a 
megkísérelt használat, alkalmazás tekintetében szándékosság terheli-e. 

 
(3) A sportszakember a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészítés 

és versenyeztetés a mindenkor hatályos doppingellenes tevékenységről szóló 
rendeletben, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat 
mindenkor köteles betartani, továbbá tartózkodni köteles a büntetőjogi felelősségre 
vonást megalapozó magatartás kifejtésétől. 

 

(4) A sportoló és a sportszakember jogosult arra, hogy attól a sportszervezettől, 
amelyben a sporttevékenységet vagy a sportszakmai tevékenységet folytatja és az 
MGSZ-től, valamint más, a nemzeti doppingellenes tevékenységben részt vevő 
szervezetektől naprakész felvilágosítást kapjon, továbbá információ álljon 
rendelkezésére a doppingellenes tevékenységet meghatározó jogszabályokról, 
nemzetközi követelményekről. 

 

(5) Az MGSZ sportolói és sportszakemberei minden évben teljes körű tájékoztatást 
kapnak a doppingellenes programról, melynek célja a doppingellenes magatartás 
elősegítése, a nevelés és a megelőzés. 
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Az egyes doppingellenőrzések 
7. § 

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

bejelentés  nélküli,  és  kiterjed   minden   –  amatőr,   szerződéses   amatőr,    vagy 
hivatásos,  versenyengedéllyel  rendelkező –  golfozóra.  Bejelentés nélküli az a 
dopping ellenőrzés, amelyet előzetes értesítés nélkül végeznek a golfozón és őt az 
értesítés időpontjától a mintavétel folyamán végig figyelemmel  kísérik. 

 

(2) Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyeken, illetve a 
versenyeken kívüli időszakban is. 

 

(3) Az ellenőrzés elrendelésére az IGF, a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs  
Testület (Magyar TUE Bizottság) az MGSZ a HUNADO, a WADA vagy a 
sportrendezvény szervezője, illetve az általuk erre feljogosított szervezet vagy 
személy jogosult. Bármely vizsgálatot végző szervezet a rendeletben és a dopping 
ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi követelményekben előírtak szerint köteles 
eljárni a vizsgálat, valamint az eredmény közlése során. 

 
(4) A dopping ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a sportoló  a versenytől visszalép, 

továbbá ha a verseny előtt vagy a versenyen megsérül. A dopping ellenőrzést a 
sportoló emberi méltósághoz fűződő jogának tiszteletben tartásával kell   elvégezni. 

 
(5) A sportoló köteles 

a) a versenyen felhívásra a dopping vizsgálatnak alávetni magát, 
b) versenyen kívül dopping ellenőrzés céljából rendelkezésre állni, a tartózkodási 

helyére vonatkozó információkat biztosítani, 
c) a dopping ellenőrzési 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) az MGSZ vagy a HUNADO által kijelöltek holléti-nyilvántartásának  vezetésére. 

 
(6) A sportszakember köteles 

a) a sportolót a doppingellenes előírásokról tájékoztatni, 
b) a sportolót a dopping alkalmazásának következményeiről felvilágosítani, 
c) a sportoló (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését 

elősegíteni. 
 
(7) Az MGSZ köteles 

a) évente több alkalommal versenyen és versenyen kívül dopping ellenőrzést 
kezdeményezni, illetőleg megrendelni, 

b) a dopping ellenőrzéseket nyilvántartani, a mintavételek eredményeinek 
dokumentációját 8 évig megőrizni, 

c) a Nemzetközi Sportszövetség Doppingellenes Szabályzatában meghatározott 
kötelezettségeinek, ezen belül az adatszolgáltatási és jelentési 
kötelezettségeinek,    valamint    az   IGF    Doppingellenes    Szabályzatában, a 
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rendeletben, a HUNADO Doppingellenes Szabályzatában leírtaknak eleget 
tenni, 

d) az általa megrendelt dopping ellenőrzéseket megfizetni, 
e) a dopping vétség elkövetésének gyanúja esetén a HUNADO szervezeti keretei 

között működő doppingbizottságban, illetve dopping fellebbviteli bizottságban 
elnöki jogkörben eljáró tagként részt venni. 

 
(8) Az MGSZ általi dopping ellenőrzés a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó 

sportolók ellenőrzésére nem terjed ki, mivel annak ellátása az állam  által történik. 
 
 
 

A dopping ellenőrzés költségei 
 8. § 

 
(1) A versenyidőszakban a dopping ellenőrzéshez és mintavételhez szükséges, a 

rendelet 2. számú mellékletben, valamint a Nemzetközi Teszt követelményben 
meghatározott személyi és tárgyi feltételeket –bejelentés nélküli dopping ellenőrzés 
esetén is - a sportesemény szervezője köteles biztosítani, amit a verseny előtt a 
versenybíróság ellenőriz. A versenyen kívüli időszak,  valamint a holléti 
nyilvántartási csoportba tartozó sportolók MOB által megrendelt dopping 
ellenőrzések esetén az elkülönített helyiséget annak a sportszervezetnek a 
kötelezettsége, ahol a sportoló a sporttevékenységet folytatja, a rendelet 2. számú 
mellékletében meghatározott további személyi és tárgyi feltételeket a HUNADO 
biztosítja. 

 
(2) A feltételek meglétét a MGSZ által delegált személy ellenőrzi. Ha a verseny a 

személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, az ebből eredő 
többlet költségeket a mulasztó fél viseli. 

 

(3) A dopping ellenőrzés költségeit – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az 
ellenőrzést kezdeményező szervezet vagy a verseny szervezője viseli. 

 

(4) A dopping ellenőrzésre egyebekben a rendeletben, a HUNADO Doppingellenes 
Szabályzatában, valamint a Nemzetközi Teszt követelményben meghatározott 
előírásokat is alkalmazni  kell. 

 
 

A doppingellenőrzés  
9. § 

 
(1) A dopping ellenőrzés vizelet, illetve vér mintavétellel történik. 

 
(2) A mintavételi eljárás részletes szabályait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 
(3) A (2) bekezdés mellett, a mintavételi eljárás követi a Nemzetközi Teszt 

követelményben leírtakat. 
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(4) A mintavétel a rendeletben és a vonatkozó nemzetközi követelményekben 
meghatározottak szerinti lefolytatását a HUNADO ellenőrző nyomtatvány 
kitöltésével igazolja. 

 
(5) A sportolók mintájának analízisét a WADA által akkreditált laboratórium végzi. 

 
 
 
 

A pozitív vizsgálati eredmény, az előzetes felülvizsgálati eljárás, 
a versenyengedély felfüggesztése 

10. § 
 
(1) Az ’’A’’ jelű minta pozitív vizsgálati eredményéről, továbbá a mintavétel során 

tudomására jutott doppingvétséget megalapozó egyéb magatartásról a HUNADO 
haladéktalanul értesíti a sportolót és az MGSZ-t a laboratóriumi jelentés, valamint 
az ellenőrző nyomtatvány megküldésével. 

 

(2) A HUNADO az (1) bekezdés szerinti értesítését követő 8 napon belül lefolytatja az 
előzetes felülvizsgálati eljárást, amit   jegyzőkönyvez. 

 

(3) Az előzetes felülvizsgálati eljárás keretében a HUNADO megvizsgálja, hogy a 
sportoló rendelkezik-e gyógyászati célú mentességgel, illetve a dopping ellenőrzés 
korábbi szakaszaiban történt-e nyilvánvaló eltérés a vonatkozó nemzetközi 
követelményektől. 

 

(4) Az előzetes felülvizsgálati eljárásban az MGSZ képviselője tanácskozási joggal 
részt vesz. 

 

(5) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként a HUNADO azt állapítja meg, 
hogy a sportoló gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan 
eltértek a dopping ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi követelményektől, a pozitív 
vizsgálati eredménnyel, valamint a doppingvétséget megalapozó egyéb 
magatartással járó hátrányos következmények nem alkalmazhatók. Az előzetes 
felülvizsgálati eljárás eredményéről az MGSZ és a sportoló a HUNADO 
tájékoztatásán keresztül szerez tudomást. 

 
(6) Az MGSZ a sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatának és a 

nemzetközi követelményeknek megfelelően gondoskodik a sportoló 
versenyengedélyének felfüggesztéséről. Az MGSZ érvényesíti a doppingtilalmat, 
amely során a rendelettel, a nemzetközi doppingellenes szervezetek szabályaival, a 
nemzetközi követelményekkel, valamint a HUNADO szakmai ajánlásával 
összhangban jár el. 
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A „B” jelű minta elemzése iránti kérelem 
11. § 

 
(1) Ha a HUNADO által elvégzett előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati 

célú mentességet, vagy olyan nyilvánvaló eltérést a nemzetközi teszt 

követelményektől,  amelyek  az  „A”  jelű    minta  pozitív  eredményét,  vagy  a 

doppingvétséget megalapozó egyéb magatartást érvénytelenné tennék, a 
HUNADO-nak haladéktalanul tájékoztatnia kell a sportolót és az MGSZ-t arról, hogy 
a) a sportoló A jelű mintája pozitív vizsgálati eredményű, 
b) a sportoló melyik doppingellenes szabályt sértette meg, 

c) a sportolónak jogában áll a HUNADO-tól írásban kérni a „B” jelű mintája 
analízisét 

d) a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a sportoló lemondott 
a  „B”jelű  minta vizsgálatának jogáról; 

e) a sportolónak, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen 
lenni a „B” jelű  minta kinyitásánál és vizsgálatánál; 

f) a sportoló a HUNADO-tól írásban saját költségére kérheti az „A” és „B” jelű 
mintája részletes laboratóriumi vizsgálati dokumentációját. 

 

(2) Ha a sportoló B jelű mintájának analízise negatív vizsgálati eredményű, a B jelű 
minta analízisének költségét a HUNADO visszatéríti a sportoló részére, és a sportoló 
A jelű mintájának pozitív vizsgálati eredménye miatt doppingeljárás nem folytatható 
le, a sportolóval szemben hátrányos következmények nem alkalmazhatóak. 

 
 
 

A versenyidőszakban történő doppingellenőrzéssel 
ősszefüggő rendelkezések 

12. § 
 
(1) A versenyidőszakban történő mintavétel eredményeként szolgáltatott pozitív minta, 

valamint más, doppingvétséget megalapozó magatartás elkövetése esetén az 
MGSZ doppingeljárás lefolytatásától függetlenül az adott sporteseményen, illetve 
valamennyi egyéb, a pozitív minta szolgáltatásának, valamint más doppingvétséget 
megalapozó magatartás elkövetésének napjától a versenyengedély 
felfüggesztésének napjáig vagy az eltiltás megkezdéséig a sportoló részvételével 
elért eredmények megsemmisítését vonja maga után, továbbá amennyiben a 
sportoló a sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerést, érmet, 
oklevelet kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alkalmazása akkor is kötelező, ha a sportoló 

bizonyítja, hogy a doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság sem 
terheli. 

 

(3) A csapatban versenyző sportolókra az IGF Doppingszabályzatának idevágó  
cikkelyének értelmében kell eljárni, amik a következők: 

 
a) Ha a verseny ideje alatt egy sportoló megsérti a Szabályzatban leírtakat, akkor  az 
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MGSZ szükségszerűen elvégzi a csapat többi tagjának ellenőrzését is, az esemény 
ideje alatt. 
b) Ha a csapateredmény egyénenként nem számszerűsíthető, ezt a pontot kell 
alkalmazni, tehát ha a csapaton belül az egyik sportoló doppingvétségen érnek, 
akkor a csapat eredményét meg kell semmisíteni és ki kell zárni őket a versenyből, 
emellett a vétkes sportoló ellen le kell folytatni a doppingeljárást. 
c) Ha a csapateredmény egyénenként számszerűsíthető, ezt a pontot kell 
alkalmazni, tehát ha a csapaton belül az egyik sportolót doppingvétségen érnek, 
akkor az elért eredményét ki kell vonni a csapateredményből és le kell folytatni 
ellene az eljárást. 
d) Ha csapaton belül 2, vagy több sportoló sérti meg a doppingszabályokat a 
verseny ideje alatt, akkor az MGSZ vagy a verseny szervezőbizottsága dönt a 
sportolók elleni szankciókról (pontlevonás, versenyről való kizárás és egyéb 
büntetések). 

 
(4) A felmerült doppingvétségről jegyzőkönyvet kell kiállítani, amelyet az MGSZ által 

delegált személy legfeljebb három napon belül megküld a főtitkár részére, aki azt az 
IGF-nek továbbítja. A jegyzőkönyv tartalmazza: 
a) a verseny nevét, rendezőjét 
b) a doppingvétséget elkövető sportoló személyi adatait 
c) a sportoló által elért eredményt, a felajánlott díjazást vagy egyéb juttatást, 

elismerést, érmet, oklevelet. 
A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a sportoló versenyen kitöltött dopping ellenőrzési 
űrlapját. 

 
 
 

A nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolókra 
vonatkozó rendelkezések, adatszolgáltatás 

13. § 
 
(1) A nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolók ellenőrizendő csoportba 

tartozóknak minősülnek, és ezért kötelesek az MGSZ tudomására hozni holléti 
információjukkal és az elérhetőségükkel (különösen: postacím, rendszeresen 
ellenőrzött e-mail cím) kapcsolatos adatokat a versenyen kívüli ellenőrzésük 
végrehajtásához. A sportolóknak negyedéves bontásban előre meg kell adniuk a 
holléti információjukat és elérhetőségüket sportszervezetüknek, és azonnal 
jelezniük kell azt, ha abban bármilyen változás áll be. A sportolók a holléti 
információkat,  valamint  elérhetőségeiket  a  HUNADO  elektronikus  rendszerében 

adják meg, amelyhez az MGSZ-nek is hozzáférése van. A végső   felelősség  a 

holléti és az elérhetőségi adatok biztosításáéért és valós tartalmáért, valamint az 
elérhetőségekre megküldött értesítések átvételéért a sportolót terheli. 

 

(2) Ha a sportoló holléti információi nem vagy nem kellő időben kerültek rögzítésre a 
HUNADO rendszerében, vagy azok nem megfelelőek, illetve a doppingellenőr a 
holléti adatokban közölt helyen és időben a sportolót nem találja, a HUNADO 
vizsgálatot indít ellene a doppingellenőrzés elmulasztása miatt. 



15  

(3) Amennyiben a (2) bekezdés alapján, a nemzetközi vizsgálati szabványban 
foglaltaknak megfelelően végrehajtott vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, 
miszerint a sportoló felelős azért, hogy holléti információját nem, vagy nem 
megfelelően bocsátotta rendelkezésre, a HUNADO e tényt a dopping ellenőrzés 
elmulasztásának értékeli és erről az sportolót írásban értesíti. A HUNADO 
doppingfegyelmi eljárást köteles indítványozni, ha a sportoló 18 hónap alatt három 
alkalommal megsérti a holléti információ szolgáltatásának kötelezettségét, vagy az 
általa szolgáltatott helyszínen és időpontban nem állt rendelkezésre dopping 
ellenőrzés céljából. 

 
(4) A visszavonult sportoló visszatérését megelőzően legalább 6 hónapon keresztül 

ugyancsak holléti nyilvántartást köteles vezetni, kivéve, ha az IGF szabályzata 
másképpen rendelkezik. E 6 hónapos időszak alatt a visszatérni szándékozó 
sportoló köteles mintavétel céljából a HUNADO vagy más doppingellenes szervezet 
rendelkezésére állni és mintát  adni. 

 
 

A sportoló doppingvétségének egyes esetei 
14. § 

 
(1) Doppingvétséget követ el a sportoló, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra 

is figyelemmel; 
a) a testéből származó mintában 

aa) - azon szerek kivételével, amelyek tekintetében a tiltólista  egyedi 
mennyiségi határérték eléréséhez vagy meghaladásához köti a doppingvétség 
megállapítását- bármilyen mennyiségben jelen van a tiltólistán szereplő szer, 
annak származéka vagy markerje; 
ab) a tiltólista szerint egyedi mennyiségi határérték eléréséhez vagy 
meghaladásához kötött doppingvétség esetén- a tiltólista szerinti egyedi 
mennyiségi határértéket eléri vagy meghaladja a tiltott szer, annak származéka, 
vagy markerje; 

 
b) a doppinglistán szereplő tiltott szert használ vagy tiltott módszert alkalmaz - 

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

c) a mintaszolgáltatási kötelezettséget megfelelő indoklás hiányában (azt 
követően, hogy arról szabályszerű értesítést kapott), megtagadja, vagy 
elmulasztja, továbbá, ha a mintavétel eljárási rendjét nem tartja be, vagy a 
mintavételt egyéb módon akadályozza; 

 
d) a versenyen kívüli vizsgálat céljából történő rendelkezésre állásra vonatkozó 

előírásokat – ideértve a tartózkodási helyre előírt információk benyújtását és a 
Nemzetközi Teszt követelményben, mint nemzetközi szabványban előírtak 
szerint bejelentett mintavétel kihagyását – az MGSZ doppingszabályzatában 
részletesen meghatározott módon, 18 hónapon belül legalább három esetben 
bármely formában megsérti; 



16  

e) a dopping ellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli; 
 

f) versenyidőszakban bármilyen tiltott szert vagy tiltott módszert birtokol, vagy 
versenyen kívüli időszakban bármilyen versenyidőszakon kívül tiltott szert 
birtokol, vagy azzal rendelkezik, illetve tiltott módszert alkalmaz, kivéve, ha 
igazolja, a birtoklással érintett szer, módszer vonatkozásában gyógyászati célú 
mentességet élvez, vagy más elfogadható, elsősorban egészségügyi okokra 
visszavezethető indoklást ad; 

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

eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának 
leírását jogosulatlanul előállítja, kidolgozza, megszerzi, értékesíti, bármely más 
formában sportoló, sportszakember vagy más személy részére átadja, más 
formában megismerteti, szállítja, terjeszti, vagy bármilyen formában 
hozzáférhetővé teszi, vagy ezeket  megkísérli; 

 
h) versenyidőszakban más sportolónak bármely tiltott szert bead, vagy bármilyen 

tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott 
módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának  leírását más 
sportolóval összefüggésben alkalmazza, vagy versenyen kívüli időszakban más 
sportolónak verseny időszakon kívül tiltott szert bead, vagy tiltott módszert, a 
tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer 
felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását más sportolóval 
összefüggésben alkalmazza, ezekhez vagy ezek leplezéséhez segítséget 
nyújt, ezekben közreműködik, vagy ezeket  megkísérli. 

 
 
 
 

A sportszakember doppingvétségének egyes esetei 
15. § 

 
Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha 

a) a versenyidőszakban a sportolóval összefüggésben bármilyen tiltott  szert vagy 
tiltott módszert birtokol, vagy azzal rendelkezik, vagy versenyen kívüli 
időszakban bármilyen, versenyidőszakon kívüli tiltott szert vagy tiltott módszert a 
sportolóval összefüggésben birtokol, vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha igazolja, 
hogy a birtoklással, rendelkezéssel érintett szer, módszer vonatkozásában a 
sportoló gyógyászati célú mentességet élvez, vagy más elfogadható, elsősorban 
egészségügyi okokra visszavezethető indoklást  ad; 

 
b) a versenyidőszakban a sportolónak bármilyen tiltott szert bead, vagy  bármilyen 

tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott 
módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását a sportolóval 
összefüggésen alkalmazza, vagy a versenyen kívüli időszakban a sportolónak 
versenyidőszakon kívül tiltott szert bead, vagy tiltott módszert, a tiltott módszer 
felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása 
elsajátításának, alkalmazásának leírását sportolóval összefüggésben  
alkalmazza,   tiltott   szert   vagy  tiltott   módszert,   vagy tiltott
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módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását jogosulatlanul 
előállítja, kidolgozza, megszerzi, értékesíti, bármely más formában a sportoló, 
más sportszakember, vagy harmadik személy részére átadja, más formában 
megismerteti, szállítja, terjeszti, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé teszi; 

 

c) a b) pontban meghatározott doppingvétségek elkövetéséhez segítséget nyújt, 
abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli; 

 

d) a dopping ellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli 
 

e) tudomására jut, hogy a sportoló doppingol, illetve valaki a sportolónak a 
doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a HUNADO-nak. 

 
 

Az egyes büntetések sportolóval szemben 
16.§ 

 
(1) Doppingvétség megállapítása esetén - a (2) bekezdésben meghatározott   kivétellel 

– a sportolóra az alábbi büntetések szabhatók ki: 
 

a) a 14. § (1) bekezdésének a), b), c), e) és f) pontjaiban meghatározott 
doppingvétségek elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett, vagy az 
MGSZ versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és   sportszervezet, 
MGSZ által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől 

aa) első  alkalommal két év időtartamú; 

ab) második alkalommal végleges eltiltást; 
 

b) a 14. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott doppingvétség  
elkövetése esetén, amennyiben a sportoló 18 hónapon belül három esetben 
tanúsítja az ott meghatározott magaratást a versenyrendszerben szervezett, 
vagy az MGSZ versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és 
sportszervezet, MGSZ által szervezett edzésen, edzőtáborban  való részvételtől 

ba) első   alkalommal egy évig; 

bb) második és további alkalommal négy évtől 8 évig tartó eltiltást; 
bc) Az eltiltás két év időtartamú, ha a három eset közül egyik sem indokolható. 

 

c) a 14 § (1) bekezdésének g) és h) pontjában meghatározott doppingvétség első 

alkalommal történő elkövetése esetén a versenyrendszerben szervezett, vagy  
az MGSZ versenynaptárában  egyébként szereplő versenyen,  és 
sportszervezet, MGSZ által szervezett edzésen, edzőtáborban való 
részvételtől való eltiltás 4 négy évtől végleges időtartamra. Ha a versenyző 
a 14.  §  (1)  bekezdésének  g)  és  h)  pontjában  meghatározott doppingvétséget 
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kiskorú versenyző sérelmére vagy a doppinglista szerinti „Meghatározott 
szerek” között nem szereplő egyéb tiltott szerrel követi el, az eltiltás végleges. 

 
(2) A rendelet szerint speciális szereknek a sportoló szervezetében való jelenléte 

esetén amennyiben a sportoló igazolni tudja, hogy hogyan került a meghatározott 
szer a szervezetébe vagy a birtokába és azokat nem a teljesítménye fokozása 
érdekében alkalmazta, valamit ezen szerek célja nem a tiltólistán szereplő más szer 
használatának elfedése volt, akkor elmarad az alábbi büntetés alkalmazandó: 

a) első esetben szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy versenyrendszerben 
szervezett versenyen való részvételtől legfeljebb egy év időtartamú eltiltás; 

b) második alkalommal két év időtartamú eltiltás; 
c) harmadik esetben végleges eltiltás. 

 

(3) A sportolóra az eltiltás büntetés mellett: 
a) az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb két év időtartamú kizárás 
büntetés, 
b) az MGSZ  által  adott  kedvezmények  legfeljebb  egy  év  időtartamra  történő 
megvonása, 

 

(4) a) Második alkalommal elkövetett doppingvétség kapcsán a rendelet 1. számú 
melléklete alkalmazandó, tekintettel a vétség súlyosságára. 
b) Azonos doppingvétséget megalapozó magatartások elkövetése esetén második 
doppingvétségnek minősül a 11.§ szerinti értesítés, valamint a sportfegyelmi 
felelősség szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott, a doppingeljárás 
megindításáról szóló értesítés időpontja után elkövetett doppingvétség. E 
rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a szabályszerű értesítésre az eljáró 
doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság érdekkörén kívüli okból nem 
kerül sor. 
c) Ha az eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság nem tudja 
igazolni, hogy az értesítés szabályszerűen történt, a versenyző, a sportszakember 
által elkövetett doppingvétségeket- rendelet 1. számú mellékletében foglaltak 
helyett- együttesen kell egy doppingvétségnek tekinteni és a büntetés 
meghatározása során a súlyosabbnak minősülő doppingvétség büntetését kell 
alapul venni és a doppingvétségért egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama- a 
Szabályzat 13. § (1) bekezdés f)-g)-h) és (2) b)-c) és e) pontokban foglaltak alapján 
alakul. 

 
(5) a) A sportoló, a sportszakember harmadik alkalommal elkövetett doppingvétsége 

után végleges eltiltás alkalmazandó. 
b)Az a) pontban foglaltak alól kivétel a harmadik alkalommal elkövetett 
doppingvétség után a büntetés 8 évtől végleges időtartamú amennyiben: 
ba) A tiltólista szerinti meghatározott szernek a sportoló szervezetében való 
jelenléte esetén a sportoló bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozására 
vagy tiltott szer használatának leplezésére alkalmazta; 
bb) Vagy a harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség a rendelet 12. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti doppingvétség. 
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Egyes büntetések sportszakemberrel szemben 
17. § 

 
(1) Doppingvétség megállapítása esetén a sportszakemberre az alábbi büntetések 

szabhatók ki: 
a) a 15. § (2) bekezdésének a), c), és d) pontjaiban meghatározott doppingvétségek 
elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő  részvételtől 
aa)  első  alkalommal két év időtartamú, 
ab)  második alkalommal végleges eltiltás; 
b) a 15. § (2) bekezdésének b) és e) pontjaiban meghatározott doppingvétségek 
elkövetése esetén – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a sportszakmai 
tevékenységben történő  részvételtől: 
ba)  első  alkalommal négy év időtartamú; 
bb)  második alkalommal végleges eltiltást; 
c) a 15. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott doppingvétség elkövetése 
esetén a sportszakmai tevékenységben történő  részvételtől: 
ca) első  alkalommal három hónaptól két évig; 

cb) második és további alkalommal két évtől négy évig terjedő  eltiltást. 

 
(2) Ha a sportszakember a 15. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott 

doppingvétséget kiskorú sportoló sérelmére a tiltólista szerinti meghatározott szerek 
között nem szereplő egyéb tiltott szerrel követi el, a sportszakmai   tevékenységben 
történő  részvételtől végleg el kell tiltani. 

 

(3) Ha a sportszakember a doppingvétséget a 15. § (2) bekezdésében 
meghatározottakkal összefüggésben követi el, a büntetés: 
a) első esetben  szóbeli  figyelmeztetés,  írásbeli  megrovás  vagy    legfeljebb  a 
sportszakmai tevékenységben való részvételtől való egy évre történő  eltiltás; 
b) második alkalommal két év eltiltás; 
c) harmadik alkalommal végleges eltiltás. 

 
(4) A sportszakemberre az eltiltás büntetése mellett: 

a) az MGSZ  által  adott  kedvezmények  legfeljebb  egy  év  időtartamra   történő 
megvonása, 
b) legfeljebb a sportszakember szakmai tevékenységéből származó előző évi nettó 
átlagjövedelmének hathavi összegét meg nem haladó pénzbüntetés szabható ki. 

 
 
 

A pénzbüntetésre vonatkozó rendelkezések 
18. § 

(1) Amatőr sportoló vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő 

sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. 
 

(2) A sportoló, a sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést az MGSZ pénztárába kell 
befizetni. Az MGSZ a pénzbüntetés összegét köteles a doppingellenes 
tevékenységére fordítani. 
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Doppingbüntetések eljárási rendje 
19. § 

 
 
(1) Az MGSZ köteles tájékoztatni az IGF-et bármely dopping-ügyről, melyek az 

országban a versenyek alatt vagy versenyidőszakon kívül fordulnak elő, meg kell 
adni a szer típusát és az alkalmazott szankciót. Az IGF fenntartja a jogot, hogy a 
szankciót a nemzetközi versenyekre is kiterjessze. 
Amennyiben a doppingeljárás végén, másodfokon olyan határozat meghozatalára 
kerül sor, miszerint dopping-vétség elkövetésére nem került sor, a határozatot öt 
munkanapon belül az MGSZ megküldi az IGF - nek. Az előterjesztésre az IGF 
Orvosi Bizottsága, ha az MGSZ határozatával nem ért egyet, keresettel a 
Nemzetközi Sport Döntőbírósághoz (CAS-hoz) fordulhat az IGF dopping  
szabályzatában foglaltak szerint. 

 
(2) Ha a sportoló a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem terheli 

a 14. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, 
illetve igazolja, hogy a tiltott szer milyen módon került a szervezetébe, vele 
szemben az egyébként meghatározott eltiltás büntetés nem alkalmazható, valamint 
a későbbi doppingeljárás alapjául nem szolgálhat a vizsgálatot folytató 
doppingbizottságnak, vagy dopping fellebbviteli bizottságnak az 1. számú melléklet 
alkalmazásakor. 

 
(3) a) Ha a sportoló a doppingeljárás során bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság a 

14. § (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, 

vele  szemben  az  egyébként  alkalmazandó  eltiltás  csökkenthető ,  de  nem lehet 

kevesebb az eltiltás időtartamának felénél. 
b) Kiegészítésként a rendelet 24.§ (1) bekezdés b) pontja és 24.§ (2) bekezdése, 
illetve a szabályzat alapján már egyébként is a büntetés enyhítésére került sor, 
akkor a 18. § a) bekezdése nem vehető figyelembe. 

 
(4) Ha az eltiltás időtartama végleges, akkor a 16. § (2) bekezdés szerint csökkentett 

időtartam nem lehet kevesebb nyolc évnél, a csökkentés akkor lehetséges, ha a 
versenyző a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint igazolja, hogy a tiltott szer milyen 
módon került a szervezetébe. 

(5) Válogatott szintű sportolóknál vagy nemzetközi versenyen regisztrált, jelen 
Szabályzat hatálya alá tartozó doppingeseteknél a (2)-(3) bekezdés szerinti 
rendkívüli körülmények fennállása tárgyában az IGF Orvosi Bizottsága dönt az IGF 
dopping szabályzatában foglaltak szerint. Az IGF Orvosi Bizottság döntése az 
MGSZ számára kötelező   érvényű, a dopping fegyelmi eljárásban hozott határozatban 
erre utalni kell. A határozat ellen a CAS-hoz benyújtott keresettel lehet jogorvoslatért 
fordulni az IGF dopping szabályzatában foglaltak szerint. 

 

(6) A sportszakember által elkövetett 15. § (2) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti 
doppingvétség tekintetében a 18. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottakat 
megfelelően alkalmazni kell, vagyis a büntetés első alkalommal legalább  megrovás 
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vagy legfeljebb a sportszakmai tevékenységben való részvételtől legfeljebb 2 év 
időtartamú eltiltás, a rendelet 25. § (3) bekezdése alapján. 

 
(7) Ha a versenyző vagy a sportszakember a doppingeljárás során érdemben, vagy az eltiltás  hatálya alatt  közreműködik  más  sportoló ,  csapat  vagy sportszakember 

doppingvétségének a felderítésében, vagy az általuk elkövetett doppingvétség 
bizonyításában, velük szemben a másodfokú határozat meghozatalát vagy a 
fellebbezési idő lejáratát megelőzően, valamint -a vonatkozó nemzetközi 
követelményekben foglaltakra is figyelemmel- a másodfokú határozat meghozatalát 
vagy a fellebbezési idő lejáratát követően az egyébként alkalmazandó eltiltás 
időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának 
negyedénél. Ha az eltiltás időtartama végleges, a csökkentett büntetés nem lehet 
kevesebb 8 évnél. Ha az eltiltási időszak csökkentése alapjául szolgáló feltétel nem 
teljesül, az eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság elrendeli az 
egyébként alkalmazandó eltiltás időszak teljes időtartamának letöltését. 

 

(8) A sportoló vagy sportszakember büntetésének enyhítése lehetséges a  rendelet 27. 
§ (5)-(6) bekezdései alapján. 

 

(9) A sportoló vagy sportszakember büntetését  súlyosbíthatja: 
a) ha az elkövetés módja olyan, amely különösen alkalmas a tisztességes játék 
elvének megsértésére, valamint az egyes sportágakra vagy a sportmozgalomra 
különösen káros hatású; 
b) a sportoló kimentési, védekezési lehetőségének normatív korlátozása; 
c) a rendelet 28. §-ban leírtaknak megfelelő egyéb súlyosbító körülmények 
feltárása esetén. 

 
 
 
 

Az eltiltás hatálya alatt álló sportolóra  vonatkozó rendelkezések 
20. § 

 
(1) Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes szervezet által szervezett 

doppingellenes felvilágosító és rehabilitációs programokon kívül a 
versenyrendszerben szervezett versenyen vagy az MGSZ versenynaptárában 
egyébként szereplő versenyen és a sportszervezet, az MGSZ által szervezett 
edzésen, edzőtáborban való részvételből egyaránt ki van zárva kivéve, ha ezen az 
eseményeken nézőként vehet részt. 

 
(2) A sportoló az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként, a sportszakember pedig 

sportolóként nem tevékenykedhet. 
 

(3) Az eltiltás hatálya alatt a sportoló köteles a tartózkodási helyéről, illetve annak 
megváltozásáról a doppingellenes szervezetet tájékoztatni, és versenyen kívüli 
vizsgálatok céljából részére rendelkezésre állni. 

 
(4) Az eltiltás hatálya alatt a sportoló köteles a doppingellenőrzés végrehajtásához 

szükséges adatokról –a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportoló esetén 
ideértve a tartózkodási helyét- és azok megváltozásáról az MGSZ-t és a HUNADO-t    
tájékoztatni    és    versenyen    kívüli    vizsgálatok    céljából  részére
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rendelkezésre állni. Ha az eltiltás hatálya alatt álló sportoló a szervezett 
sporttevékenységben való részvételtől visszavonul, és sportolói jogállása 
megszűnik, de később vissza kíván térni versenyzőként a szervezett 
sporttevékenységen való részvételhez, akkor az MGSZ és a HUNADO egyidejű 
értesítése mellett vállalja, hogy visszavonulásának időpontjában az eltiltás 
büntetésből még hátralévő időtartammal megegyező időszakban versenyen kívüli 
dopping ellenőrzésnek aláveti magát. 

 
(5) Amennyiben a sportoló, vagy a sportszakember megsérti az eltiltás időtartamára 

vonatkozó részvételi tilalmat, annak időpontjában az eltiltás időtartama 
újrakezdődik. Az eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalom megsértésével 
elért bármilyen eredményt meg kell semmisíteni. 

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

tilalom megsértése miatt indított doppingeljárásban bizonyítja, hogy nem terheli 
szándékosság a részvételi tilalom megsértésében, az eltiltás időtartamára 
vonatkozó rézvételi tilalom megsértésének időpontjában újrakezdődő eltiltás 
időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb annak felénél, végleges eltiltás 
esetén nyolc évnél. 

 
 

A doppingeljárás lefolytatásában résztvevő szervek 
21. § 

 

(1) A dopping fegyelmi eljárást első és másodfokon a HUNADO szervezeti keretei 

 között  működő doppingbizottság és Fellebbviteli Bizottság folytatja le. 
 

(2) A dopping fegyelmi eljárás részletes szabályaira a mindenkor hatályos  
doppingellenes tevékenység szabályairól és a sportfegyelmi felelősségről szóló 
Kormány rendeletek rendelkezései az irányadók. 

(3) A másodfokú határozat a kihirdetésével végrehajtható – tekintet nélkül a (4) 
bekezdés szerinti kérelem benyújtására. 

(4) A sporttevékenységtől eltiltás büntetés ellen a sportoló, a szakmai tevékenységtől 
eltiltás büntetés ellen a sportszakember - a (5) bekezdésben foglalt kivétellel - 
fellebbezést nyújthat be a HUNADO szervezeti keretei között működő dopping 
fellebbviteli bizottsághoz. 

 

(5) Válogatott szintű sportolóknál vagy nemzetközi versenyen regisztrált, jelen 

Szabályzat hatálya alá tartozó dopping eseteknél kizárólag a CAS-hoz benyújtott 

keresettel lehet jogorvoslatért fordulni az IGF dopping szabályzatában foglaltak 

szerint. 
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(6) Doppingeljárás a doppingvétség elkövetésétől számított nyolc éven belül indítható. 
Külföldön elkövetett doppingvétség esetén a határidőt az eljárás alá vont sportoló 
vagy sportszakember belföldre történő visszaérkezésétől kell  számítani. 

 
(7) Az IGF szabályai szerint nemzetközi szintű versenyzőt érintő doppingfegyelmi 

határozat kizárólag a CAS előtt fellebbezhető meg az IGF dopping szabályzatában 
foglaltak szerint. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a fellebbezéssel 
érintett határozat meghozatalára nemzetközi sportesemény keretében zajló 
versennyel kapcsolatban elkövetett doppingvétséget megalapozó magatartás 
elkövetése miatt került sor. 

 
 
 

Záró rendelkezések 
22. § 

 
(1) Ezen új szabályzatot az Elnökség a mai nappal fogadta el. A 2006. augusztus 23.-

án elfogadott szabályzatot az elnökség a mai nappal hatályon kívül helyezte, 
egyidejüleg az új szabályzatot hatályba léptette. 

 
(2) A doppingszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Sportról szóló 2004.  évi 

I. törvény, illetve a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló módosított, 
43/2011. (III.23.) Korm. rendelet, a 2015. január 01. napjától hatályos Magyar 
Antidopping Csoport Doppingellenes Szabályzata (HUNADO), valamint az IGF 
dopping szabályzatának rendelkezései szerint kell eljárni. 

 
(3) A válogatott sportolók aláírásukkal igazolják, hogy az IGF dopping szabályzatának 

- az MGSZ elnöksége által jóváhagyott - magyar nyelvű   fordítását megismerték, az 
abban foglaltakat tudomásul veszik. 

(4) Az IGF dopping szabályzatának magyar és angol szövege egyenlő hatállyal bír, de 

az értelmezésben mutatkozó eltérés esetében az angol szöveg az  irányadó. 
 
 
 
 

Kelt: Budapest, 2016. Július …. 
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