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A dopping szabályzat célja 

 

  

Jelen doppingellenes szabályzatot a Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség), mint 

országos sportági szakszövetség készített a 2004. évi I. törvény a sportról (a továbbiakban: 

Sporttörvény), a 43/2011. (III. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a Magyar 

Antidopping Csoport (a továbbiakban: HUNADO) 2015.01.01-i Doppingellenes Szabályzata, 

valamint a Nemzetközi Birkózó Szövetség, a United World Wrestling (a továbbiakban: UWW) 

2015.01.01-i Doppingellenes szabályzata alapján  

A Szövetség magára vonatkozóan kötelező érvénnyel elfogadja a Nemzetközi Doppingellenes 

Ügynökség (a továbbiakban: WADA) Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát (a továbbiakban: 

Kódex), a HUNADO Doppingellenes Szabályzatát és az UWW Doppingellenes Szabályzatát. 

 

 

 

I. FEJEZET 

 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, ÁLTALÁNOS 

TILALMAK 

1. § 

 

(1) Jelen dopping szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Szövetség által 

szervezett versenyrendszerben megrendezett versenyeken résztvevő sportolókra, a verseny- 

vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolóra, az eltiltás hatálya alatt álló versenyzőre, és az 

eltiltás leteltét vagy visszavonulását követően a versenyszerű sporttevékenység folytatását 

bejelentő sportolóra (a továbbiakban együtt: versenyző), valamint a sportoló felkészítésében, 

illetve irányításában résztvevő sportszakemberekre, a Szövetség tagszervezeteire; a 

nemzetközi sportszövetség által elrendelt hazai doppingellenőrzésekre, amennyiben az UWW 

eltérően nem rendelkezik. 

(2) Az UWW által szervezett versenyeken az UWW Doppingellenes Szabályzata alkalmazandó; 

a Szabályzat hatálya nem terjed ki a nemzetközi sportági szakszövetségek 

versenyrendszerében szervezett versenyekre. 

(3) A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Szövetség versenyrendszerében megrendezett 

versenyekre, és - a HUNADO és az UWW által elrendelteken kívül - a versenyeken kívüli 

doppingellenőrzésekre. 

(4) A HUNADO és az UWW doppingellenes szabályzatát kell közvetlenül alkalmazni az UWW 

által ellenőrzött versenyeken és a HUNADO és az UWW által elrendelt 

doppingellenőrzéseken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. § 

 

A Szabályzat alkalmazásában: 

 

a) célzott vizsgálat: a versenyzők vizsgálatra történő kiválasztásának az a formája, amikor 

meghatározott időpontban meghatározott versenyző vagy versenyzők csoportja nem 

véletlenszerűen kerül vizsgálat céljából kiválasztásra; 

b) dopping: a WADA által a Kódex 4.1 cikkében meghatározott tiltólista (www.wada-ama.org 

weblap) szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó - vagy annak elfedését, illetve 

gyorsabb kiürítését elősegítő - szer, készítmény vagy élettani vegyület, továbbá a 

doppingellenes tevékenység szabályairól szóló, érvényben lévő jogszabályok szerinti módszer, 

valamint az UWW által rögzített szer, készítmény, módszer vagy eljárás; 

c) doppingellenes tevékenység: az az ellenőrző, felvilágosító és nevelő tevékenység, amelynek 

célja, hogy a versenyző sportteljesítménye fokozása érdekében doppingot ne használjon, vagy 

ne alkalmazzon; 

d) nemzeti doppingellenes szervezet: a doppingellenőrzési folyamat bármely részének 

kezdeményezésére, végrehajtására vagy kikényszerítésére vonatkozó szabályok elfogadásáért 

és végrehajtásáért felelős Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. 

továbbiakban: HUNADO; 

e)  nemzetközi doppingellenes szervezet: a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség 

(továbbiakban: WADA), az Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportja, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, az UWW és azon 

nemzetközi sportrendezvények szervezői, amelyek doppingellenőrzést végeznek a 

sportrendezvényen; 

f) doppingellenőrzés:a vizsgálat-eloszlási tervezést, a mintavételt és -kezelést, a laboratóriumi 

elemzést, az előzetes felülvizsgálati eljárást, a doppingeljárást és a jogorvoslatot magába 

foglaló eljárás; 

g) tiltólista: tiltott szereket és tiltott módszereket meghatározó jegyzék, amelyet a WADA, a 

HUNADO illetve az UWW tesz közzé; 

h) doppingolás: a Kormányrendeletben meghatározott – egy vagy több – doppingvétség 

megvalósítása; 

i) használat: tiltott szer fogyasztása, injekció útján történő beadása vagy bármely módon 

történő felhasználása, vagy tiltott módszer alkalmazása; 

j) manipuláció: a doppingellenőrzés bármely szakaszának meg nem engedett cél érdekében 

vagy meg nem engedett módon végrehajtott módosítása, befolyásolása, a doppingellenőrzés 

során természetes folyamat meggátolása céljával végzett meg nem engedett beavatkozás, 

valamint az eredmény megváltoztatása; 

k) marker: olyan jelzőanyagok csoportja, amelyek tiltott szerek, módszerek használatára 

utalnak; 

l) minta: bármely doppingellenes ellenőrzési céllal gyűjtött biológiai anyag; 

m) nemzetközi követelmény: a WADA és az UWW által elfogadott nemzetközi előírás, 

amelynek célja a doppingellenes tevékenység (programok) egyes szakmai és működési 

területeinek részeiért felelős doppingellenes szervezetek közötti harmonizáció biztosítása; 

n) nyilvántartott vizsgálati csoport: az UWW rendelkezései és a Szövetség adatszolgáltatása 

alapján a HUNADO által külön meghatározott versenyzői csoport, akik a doppingellenes 

szervezet vizsgálat-eloszlási terve alapján versenyen és versenyen kívül történő vizsgálatokra 

kötelesek; 

 



 

 

o) 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; 

p) származék: bármely biológiai átalakulási folyamat során képződött anyag; 

q) vizsgálat: a doppingellenőrzési folyamat része, beleértve a versenyző mintavételre történő 

kijelölését és erről való értesítését, a mintavételt és -kezelést, a minták laboratóriumba történő 

szállítását és analízisét. 

További fogalom meghatározások a HUNADO Antidopping Szabályzatában, valamint a 

Kormányrendeletben találhatók. 

 

 

3. § 

 

(1) A Szövetség, a tagszervezetei, illetve a Szövetség felhatalmazása alapján más személy által 

rendezett, szervezett versenyen, a felkészülési időszakban a sportoló doppinglistán szereplő 

teljesítményfokozó szereket, készítményeket nem használhat fel, módszereket nem 

alkalmazhat még akkor sem, ha az adott doppingfajta egészségügyi kockázattal nem jár; 

továbbá tartózkodni köteles a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározott más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre 

vonást megalapozó magatartás kifejtésétől. 

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

készítmények 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 a Szövetségnél, sportorvos esetében 

ezen kívül a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságának is. A sportszakember köteles a 

doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben 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 doppingellenőrzéstől. 

(5) A sportoló és a sportszakember köteles részt venni a nemzeti doppingellenes szervezet 

feladatait ellátó HUNADO felvilágosító, nevelő programjában. 

(6) A sportoló köteles a holléti nyilvántartást vezetni (az erre kötelezetteknek) a Szövetség 

adatszolgáltatása alapján. 

(7) A „B” minta vizsgálatának költsége, illetve a laboratóriumi teszt dokumentáció kikérésének 

költsége a Szövetséget terheli. 

(8) A holléti nyilvántartásban megjelölteknek a HUNADO rendelkezésére kell állnia bármely 

ügyben, így a doppingellenőrzésen való részvételen is. 

(9) A visszavonult sportoló visszatérését megelőzően – amennyiben az UWW szabályzata 

másként nem rendelkezik – legalább 6 hónapon keresztül holléti nyilvántartásra kötelezett, 

amely időszak alatt köteles mintavétel céljából a HUNADO, vagy más doppingellenes 

szervezet rendelkezésére állni és mintát adni. 



 

 

II. FEJEZET 

 

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG ÉS 

TAGSZERVEZETEINEK FELADATAI 

4. § 

 

A Szövetség feladatai: 

 

(1) Érvényesíti a doppingtilalmat, amely során: 

a) doppingellenes szabályzatban az UWW és a HUNADO doppingellenes szabályzatával 

és szakmai ajánlásaival összhangban rendelkezik a versenyzők, a sportszakemberek és a 

tagszervezetek doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatait, kötelezettségeit 

tartalmazó szabályokról, tevékenységük kifejtése feltételeként kötelezően elfogadtatja velük a 

HUNADO Doppingellenes Szabályzatában foglalt előírásokat és a Kódex által előírt 

hatásköröket, továbbá rendelkezik a feladatok végrehajtásához szükséges költségek 

biztosításáról; 

b) nyilvántartja és a HUNADO rendelkezésére bocsátja a doppingellenőrzés 

végrehajtásához szükséges adatokat, - különös figyelemmel a nyilvántartott vizsgálati 

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

az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett versenyző írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát az 1. 

sz. melléklet szerinti formában, valamint a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez 

szükséges törvényes képviselői hozzájárulásokat a 2. sz. melléklet szerinti formában; 

c) a doppingellenes tevékenység programja alapján elkészíti a következő évre vonatkozó 

programját, mely tartalmazza a felvilágosítási és nevelési, valamint dopping ellenőrzési tervét 

is, továbbá minden évben legalább egy alkalommal a versenyszezon kezdete előtt tájékoztató, 

felvilágosító előadást tart a sportolók és a sportszakemberek részére. 

(2) Gondoskodik a Szabályzat folyamatos karbantartásáról, figyelemmel a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló, érvényben lévő, jogszabályban felsorolt tiltott szerekre és 

módszerekre, valamint a HUNADO és az UWW doppingellenes szabályzatára. 

(3) Gondoskodik arról, hogy a Doppingellenes Szabályzat valamennyi tagszervezethez eljusson 

úgy, hogy a Szabályzatot közzéteszi internetes honlapján. 

(4) Nyilvántartja a doppingvizsgálati eredményeket. 

(5) Lefolytatja a doppingvétség tárgyában indított, hatáskörébe tartozó eljárásokat a HUNADO 

Doppingellenes Szabályzata alapján. 

(6) Az UWW rendelkezéseinek megfelelően az érintett versenyző hozzájárulása alapján adatot 

szolgáltat a HUNADO részére birkózás sportágban a nyilvántartott vizsgálati csoporthoz 

tartozó versenyzők körének meghatározása érdekében. 

(7) Doppingellenes feladatai ellátásának koordinációjára, a doppingellenes tevékenységben 

részt vevő szervezetekkel való együttműködésre kapcsolattartó személyt jelöl ki. 

(8) A Szövetség által kijelölt doppingellenes kapcsolattartó személy a jogi bizottság mindenkori 

elnöke. A kapcsolattartó személyében történő változások esetén a változás napját követő 5 

munkanapon belül köteles a Szövetség tájékoztatni a HUNADO-t írásban. 

 

 

 



 

(9) A doppingellenes felvilágosítás a Szövetség programjának a része. Szempontrendszerét és 

főbb intézkedési ütemtervéről a Szövetség elnöksége minden év január 30-ig állásfoglalást ad 

ki, különös tekintettel az eddigi felvilágosítások tapasztalataira, módszereire, eszközeire, 

szintjeire és céljaira. 

(10) A felvilágosítás célja a doppingolás megelőzése, amely a lehető korosztályonként 

differenciálva történik meg. 

(11) A Szövetség felvilágosító munkája részeként minden évben ismeretterjesztő kiadványt, 

cikket ad ki, amelyben kitér a táplálékkiegészítők használatára, doppingtörténelemre, valamint 

az egészségügyi ismeretek bővítésére. A Szövetség a felnőtt korosztályok számára részletes 

írásbeli jogi útmutatással szolgál. 

(12) A Szövetség doppingellenes felvilágosító tevékenysége fő célja, hogy megőrizze azt, ami 

valójában értékes a sportban. A sport filozófiája az egészséges élethez való jog, az emberi 

teljesítmény elismerése, elhivatottság, mások tisztelete, csapatmunka, szolidaritás, a szabályok 

és a jog betartása. A Szövetség célja a sportolók azon jogának védelme, hogy doppingmentes 

környezetben sportolhassanak, így biztosítva az egész világon a sportolók egészségét, a 

sportszerűséget és az esélyegyenlőséget. 

(13) Minden év január 15-ig megküldi a HUNADO és a sportért felelős államtitkár részére az 

előző évi doppingellenes tevékenységéről készített beszámolót. 

(14) A nem a HUNADO által kezdeményezett doppingellenőrzésekről értesíti a HUNADO-t. 

(15) Az UWW által lefolytatásra kerülő doppingeljárás megindításáról és annak eredményéről 

értesíti a HUNADO-t, a sportért felelős államtitkárt és a Magyar Olimpiai Bizottságot (a 

továbbiakban: MOB). 

(16) A doppingbizottságba és a dopping fellebbviteli bizottságba delegál a Kormányrendeletben 

meghatározott szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkező kapcsolattartó személyt. 

(17) Minden év december 1-ig megküldi a HUNADO részére a következő évre vonatkozó 

versenynaptár tervezetet és az általa javasolt doppingellenőrzések éves tervét. 

(18) Köteles bejelenteni a HUNADO és az UWW részére a doppingvétségre utaló vagy azzal 

kapcsolatos bármilyen információt és teljes körűen együttműködik a vizsgálatra jogosult 

doppingellenes szervezettel az általa lefolytatott vizsgálatokon. 

(19) Sportfegyelmi Szabályzatában rendelkezik arról, hogy a HUNADO vagy a Szövetség 

hatáskörébe tartozó sportoló felkészítésében tiltott anyagot vagy tiltott módszert használó, vagy 

alkalmazó sportolót segítő személyzet ne vehessen részt. 

(20) Gondoskodik arról, hogy az UWW és a Szövetség, illetve a tagszervezetek által 

engedélyezett vagy szervezett versenyen, rendezvényen vagy tevékenységen résztvevő 

valamennyi sportoló, sportszakember, sportolót segítő egyéb személy elfogadja jelen Szabályzat, 

továbbá a HUNADO és az UWW Doppingellenes Szabályzatának minden rendelkezését. 

(21) Biztosítja a birkózás sportban tevékenykedő valamennyi sportolóval és sportolót segítő 

személlyel elfogadtatni a CAS (Nemzetközi Sportdöntőbíróság) kizárólagos joghatóságának 

alávetési nyilatkozatát a 3. sz. melléklet szerinti formában. 

 

 

5. § 

 

 A Szövetség 4. § szerinti feladatait a főtitkár útján látja el. 

 

 

 

 



 

6. § 

 

A tagszervezet: 

 

a) ismerteti a Szabályzatot a tagszervezet sportvezetőivel, sportszakembereivel és a 

sportolóival; a Sporttörvény 13. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a 

sportszervezet a Szabályzatban meghatározott doppingellenes kötelezettségének 

megszegése a sportszervezettel szemben sportfegyelmi eljárás lefolytatását alapozhatja 

meg. 

b) a sportolóval kötött sportszerződésekben vagy annak mellékleteként köteles feltüntetni, 

hogy 

 

- a sportoló a doppinggal kapcsolatos információkat és a Szövetség dopping 

szabályzatát, a nemzetközi versenyen induló sportoló esetében az UWW dopping 

szabályzatát ismeri 

- és kötelezettségvállaló nyilatkozatot arról, hogy a sportoló tartózkodik a 

doppingszerek és módszerek alkalmazásától 

c) 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 sportszervezetet. A nem a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző a 

gyógyászati célú mentességét a betegségét igazoló háziorvosi vagy szakorvosi 

dokumentációval igazolhatja. A gyógyászati célú mentességet igazoló dokumentációt a 

TUE Bizottság kérésére a versenyző köteles rendelkezésre bocsátani a gyógyászati célú 

mentesség elbírálása érdekében. A sportszervezet a kérelemről való tudomásszerzést 

követő 48 órán belül írásos jelentésben számol be a Szövetségnek; a nem 

sportszerződéssel – tagsági jogviszony vagy tanulói jogviszony alapján – sportolók esetén 

a tagsági belépési nyilatkozat vagy a tanulók esetében megtett külön nyilatkozatra való 

utalással köteles feltüntetni, hogy 

 

- a sportoló a doppinggal kapcsolatos információkat és a Szövetség dopping 

szabályzatát, a nemzetközi versenyen induló sportoló esetében az UWW dopping 

szabályzatát ismeri 

- és kötelezettségvállaló nyilatkozatot arról, hogy a sportoló tartózkodik a 

doppingszerek és módszerek alkalmazásától 

- 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 sportszervezetet. 

A nem a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző a gyógyászati célú 

mentességét a betegségét igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval 

igazolhatja. A gyógyászati célú mentességet igazoló dokumentációt a TUE 

Bizottság kérésére a versenyző köteles rendelkezésre bocsátani a gyógyászati célú 

mentesség elbírálása érdekében. A sportszervezet a kérelemről való 

tudomásszerzést követő 48 órán belül írásos jelentésben számol be az MJSZ-nek; 

d) a TUE-kérelemmel összefüggő szabályzás a következő hivatkozás szerint történik: 
 

http://www.antidopping.hu/editor_up/tue2015.pdf 

http://www.antidopping.hu/editor_up/tue2015.pdf


III. FEJEZET 

 

A DOPPINGELLENŐRZÉS 

 

7. § 

 

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

nélküli, és kiterjed minden – amatőr, szerződéses amatőr, vagy hivatásos, 

versenyengedéllyel, rajtengedéllyel rendelkező – sportolóra. 

(2) Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyeken, illetve a versenyeken 

kívüli időszakban is. 

(3) Az ellenőrzést akkor is lehet végezni, ha a versenyző a versenytől visszalép, továbbá ha a 

verseny előtt vagy a versenyen megsérül. 

(4)  Az ellenőrzés elrendelésére a HUNADO, a Szövetség, a WADA, az UWW és a 

nemzetközi doppingellenes szervezetek jogosultak. Az ellenőrzés megrendelése az UWW, 

a Szövetség, illetve az általuk erre feljogosított szervezetnek vagy személynek a feladata. 

(5) A doppingellenőrzést a sportoló emberi méltóságához fűződő jogainak tiszteletben 

tartásával kell elvégezni. 

(6) Az olimpiai keret tagok tartózkodási helyüket kötelesek bejelenteni a Szövetségnek, hogy 

ellenőrzésüket versenyen kívül is megtehesse a Nemzetközi Olimpai Bizottság (a 

továbbiakban: NOB), a WADA, illetve a HUNADO. A nyilvántartott vizsgálati csoportba 

tartozók a HUNADO holléti információs adatbázisának folyamatos feltöltésére is 

kötelezettek. 

(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 feltétel biztosítása az ellenőrzést elrendelő feladata. 

(8) A feltételek meglétét a HUNADO által delegált személy ellenőrzi. Ha az ellenőrzés a 

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

többletköltségeket a mulasztó fél viseli. 

(9) Ha az ellenőrzés versenyen kívüli időszakban történik, akkor az elkülönített helyiség 

biztosítása annak a sportszervezetnek a kötelezettsége, ahol a versenyző a 

sporttevékenységet folytatja, egyéb helyszín esetén a feltételeket a versenyzőnek kell 

biztosítania. 

(10) Az ellenőrzés költségeit – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az ellenőrzést 

elrendelő HUNADO vagy az azt megrendelő Szövetség, illetve a verseny szervezője viseli. 

(11) A doppingellenőrzés és a mintavételi eljárás részletes szabályait a HUNADO 

Doppingellenes Szabályzata tartalmazza. 

 

 



 

IV. FEJEZET 

 

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK KEZELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS 

 

8. § 

 

(1) Az a sportoló, aki orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus betegségben szenved, 

amely indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, 

gyógyászati célú mentességért folyamodhat a HUNADO keretei között működő Terápiás 

Alkalmazási Kivétel Bizottsághoz (TUE Bizottság). 

A mintavételt és –kezelést követően a HUNADO által lefolytatásra kerülő előzetes felülvizsgálati 

eljárásban a Szövetség tanácskozási joggal részt vesz. Az előzetes felülvizsgálati eljárásra 

vonatkozó eljárási rendet a HUNADO – a Kormányrendelettel és a doppingellenőrzésre 

vonatkozó nemzetközi követelményekkel, valamint az UWW és a Szövetség doppingellenes 

szabályzatban foglaltakkal összhangban – doppingellenes szabályzata tartalmazza. Ha az előzetes 

felülvizsgálati eljárás eredményeként a HUNADO azt állapítja meg, hogy a versenyző 

gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan elértek a doppingellenőrzésre 

vonatkozó nemzetközi követelményektől, a pozitív vizsgálati eredménnyel, valamint a 

doppingvétséget megalapozó egyéb magatartással járó hátrányos következmények nem 

alkalmazhatók. Az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményéről az MJSZ és a versenyző a 

HUNADO tájékoztatásán keresztül szerez tudomást. 

 

9. § 

 

(1) Ha a doppingellenőrzésre levett „A” jelű minta vizsgálatának eredménye pozitív, a HUNADO 

az eredmény kézhezvételét követően előzetes felülvizsgálati eljárás keretében megvizsgálja, 

hogy 

a) a versenyző rendelkezik-e gyógyászati célú mentességgel; 

b) történt-e nyilvánvaló eltérés a nemzetközi tesztkövetelményektől. Ilyennek minősül, ha 

ba) a mintavételre nem a vonatkozó szabályok szerint került sor, vagy 

bb) a mintavétel dokumentálása során megsértették az eljárási rendet. 

(2) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy a versenyző 

gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a nemzetközi 

tesztkövetelményektől, a pozitív eredménnyel járó hátrányos következmények nem 

alkalmazhatók. 

(3) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú mentességet, vagy olyan 

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

eredményét érvénytelenné tennék, a HUNADO a vizsgálati űrlap kézhezvételét követően 

haladéktalanul tájékoztatja a versenyzőt arról, hogy 

a) pozitív vizsgálati eredmény született; 

b) melyik doppingellenes szabályt sértette meg; 

c) a versenyzőnek az értesítés kézhezvételekor jogában áll haladéktalanul írásban 

kérni a „B” jelű mintája analízisét; 

d) amennyiben a versenyző, vagy a HUNADO a „B” jelű minta elemzésének kérése 

mellett döntött, a „B” jelű minta elemzésének tervezett időpontjáról és helyéről;   

e) a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a versenyző lemondott a 

„B” jelű minta vizsgálatának jogáról; 

f) a versenyzőnek, illetve az általa választott képviselőnek, valamint a Szövetségnek 

joga van jelen lenni a „B” jelű minta felnyitásánál és vizsgálatánál; 



 

g) a versenyzőnek jogában áll kérni az „A” és „B” jelű mintája vizsgálati 

dokumentációjának másolatát. 

(4) A HUNADO a pozitív vizsgálati eredményről a versenyző értesítésével egyidejűleg írásban 

értesíti: 

a) a Szövetséget, 

b) a WADA-t, 

c) az UWW-t. 

(5)  Abban az esetben, ha a „B” jelű minta nem igazolja az „A” jelű minta elemzését, az egész 

ellenőrzés negatívnak minősül. Ebben az esetben a HUNADO haladéktalanul tájékoztatja a 

versenyzőt, a Szövetséget, az UWW-t, valamint a WADA-t.      

(6)  Abban az esetben, ha a „B” jelű minta igazolja az „A” jelű minta elemzését, e megállapításról 

a HUNADO haladéktalanul tájékoztatja a versenyzőt, a Szövetséget, az UWW-t, valamint a 

WADA-t. 

(7) A vizsgálati eredmények kezelésével, felülvizsgálatával, és a felülvizsgálatot követő 

eljárásokkal kapcsolatos részletes szabályokat a HUNADO Doppingellenes Szabályzata 

tartalmazza. 

 

 

V. FEJEZET 

 

DOPPINGVÉTSÉG, SZANKCIÓK 

 

10. § 

 

(1) Doppingvétséget követ el a versenyző, ha 

a) a testéből származó mintában jelen van a tiltólistán szereplő tiltott szer, annak származéka 

vagy markerje; 

b) a tiltólistán szereplő tiltott szert vagy tiltott módszert használ, vagy a használatot 

megkísérli; 

c) a mintaszolgáltatási kötelezettséget elkerüli, illetve megtagadja, vagy a mintaszolgáltatás – 

azt követően, hogy a versenyző azon való részvételi kötelezettségéről írásban értesítést 

kapott – a versenyző hibájából elmarad, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy 

a mintavételt egyéb módon akadályozza; 

d) a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozik és a versenyen kívüli rendelkezésre állásra, 

ezen belül a tartózkodási helyére vonatkozó holléti információk biztosítására és a 

doppingellenőrzésen való részvételre vonatkozó, az UWW doppingellenes szabályzatában, 

valamint a doppingellenes szervezet szabályzatában meghatározott tájékoztatási 

követelményeket megszegi, az ellenőrzést elmulasztja, és mulasztását elfogadhatóan nem 

indokolja; 

e) a doppingellenőrzés bármely szakaszát manipulálja, vagy azt megkísérli; 

f) a versenyen, vagy a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén tiltott szert birtokol, vagy 

azzal rendelkezik, illetve tiltott módszert alkalmaz, kivéve, ha igazolja, hogy gyógyászati 

célú mentességet élvez. 

g) tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel üzérkedik, vagy azt megkísérli. 

h) szakmai, vagy sporttal kapcsolatos minőségben kapcsolatot tart olyan, sportolót segítő 

személlyel, vagy annak közvetítőjével, fedőszemélyével, aki eltiltás hatálya alatt áll, vagy 

doppingvétség miatt elítéltek, vagy foglalkozása gyakorlásától eltiltották. 



 

(2) Doppingvétséget követ el a sportszakember, vagy más személy, ha 

a) a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén a versenyzővel összefüggésben tiltott szert 

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

engedélyezett gyógyászati célú mentességére figyelemmel történik; 

b) a tiltott szert a versenyzőnek beadja, vagy a tiltott módszert a versenyzővel összefüggésben 

alkalmazza, a tiltott szert a versenyző részére értékesíti, átadja, tiltott szer vagy módszer 

felhasználását, alkalmazását egyéb módon lehetővé teszi, illetve ezeket megkísérli; 

c) a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer alkalmazásához segítséget 

nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli; 

d) a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli; 

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

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

 f) bűnrészességet követ el bármely doppingvétség, doppingvétség kísérlet 

megvalósításában való közreműködés, bátorítás, segítségnyújtás, felbujtás, összejátszás, 

ennek leplezése megvalósításában. 

 

11. § 

 

(1) A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként megállapított doppingvétség 

doppingeljárás lefolytatása nélkül az adott versenyen elért eredmény(ek) 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 alkalmazásakor is kötelező, ha a sportoló bizonyítja, 

hogy a doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság sem terheli. 

(3) A versenyidőszakban történő mintavétel eredményeként szolgáltatott pozitív minta, valamint 

más, doppingvétséget megalapozó magatartás elkövetése esetén a Szövetség doppingeljárás 

lefolytatásától függetlenül az adott sporteseményen, továbbá – a (4) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – valamennyi egyéb, a pozitív minta szolgáltatásának, valamint más, 

doppingvétséget megalapozó magatartás elkövetésének napjától a versenyengedély 

felfüggesztésének napjáig vagy az eltiltás megkezdéséig a versenyző részvételével szervezett 

versenyen elért eredményeket megsemmisíti. Amennyiben a versenyző a sporteredmény 

eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerést kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni. 

(4) Ha a versenyző a doppingeljárás lefolytatását megelőzően a Szövetség felé igazolja, hogy a 

doppingvétséget megalapozó magatartás elkövetése tekintetében még gondatlanság sem 

terheli, akkor más versenyen elért eredményei nem semmisíthetők meg, kivéve, ha az 

elkövetett doppingvétség nagy valószínűség szerint hatással volt a többi versenyen elért 

eredményeire. 

(5) Az UWW által elrendelt doppingellenőrzéskor, vagy UWW rendezvénnyel összefüggésben 

feltárt doppingvétség esetén az elkövetéssel gyanúsított versenyző, sportszakember, egyéb 

személy ellen az UWW doppingellenes szabályzatában foglalt szankciókat kell alkalmazni. 

(6) Ha az (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó versenyző, sportszakember a doppingvétség 

elkövetésével gyanúsítható, illetve a doppingolás tényét elismeri, vele szemben sportfegyelmi 

eljárást kell lefolytatni. 

(7) Az UWW előtti eljárásra, a kiszabható büntetésekre az UWW doppingellenes szabályzatának 

rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az UWW jogerős és végrehajtható döntése ellen 

kizárólag a CAS-hoz lehet jogorvoslatért fordulni. 

(8) A HUNADO által kezdeményezett ellenőrzésekből eredő doppingvétségek esetében a 

sportfegyelmi eljárást első fokon a doppingbizottság folytatja le, mely 3 tagból áll, állandó 

tagja a HUNADO kijelölt munkatársa, a MOB által kijelölt személy és eseti tagja a Szövetség 



által delegált személy. 

(9) A (6) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozat ellen az eljárás alá vont személy, a WADA 

jogosult képviselője fordulhat jogorvoslatért a másodfokon eljáró dopping fellebbviteli 

bizottsághoz, melynek összetétele analóg a doppingbizottságéval. A sportfegyelmi eljárás 

részletes ismertetése a HUNADO Doppingellenes Szabályzatában került rögzítésre. 

 

 

 

12. § 

 

(10) Ha a sportoló a 10. § (1) bekezdése szerinti doppingvétség elkövetésével gyanúsítható, 

illetve a doppingolás tényét elismeri, vele szemben doppingeljárást kell lefolytatni. 

(11) Ha a sportszakember a 10. § (2) bekezdése szerinti doppingvétség elkövetésével 

gyanúsítható, vele szemben doppingeljárást kell lefolytatni. 

(12) 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. 

(13) A versenyző versenyszerű sporttevékenység folytatásától, a sportszakembernek a 

versenyszerű sporttevékenységben való részvételtől való visszavonulása (vagy annak 

bejelentése) az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás lefolytatását és befejezését 

nem akadályozza. 

(14) A bizonyítás szabályaira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a WADA, valamint 

az UWW vonatkozó szabályait a doppingeljárás során alkalmazni kell. 

 

 

13. § 

 

(1) A Szövetség az 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) a) pontja értelmében a hivatkozott 

Korm. rendelet és a HUNADO szerinti doppinglista, valamint a doppingolás körülményeinek 

figyelembevételével a HUNADO mindenkori hatályos szabályzata szerinti büntetést lehet 

kiszabni a sportolókra. A dopping büntetésekről, azok időtartamáról, mértékéről egységes 

rendelkezés dönt, melyet a HUNADO szabályzata tartalmaz. 

(2) A büntetések kiszabása részletes – sportág-specifikus – eljárási rendje esetében az UWW 

doppingellenes szabályzatát kell irányadónak tekinteni. 

(3) Doppingvétség esetén a Szövetség az UWW vonatkozó szabályzata és a nemzetközi 

követelmények szerint gondoskodik a versenyző versenyengedélyének felfüggesztéséről. 

 

 14. § 
 

(1) 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 vagy a sportszövetség, sportszervezet, 

szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban, kivéve nézőként. 

(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 kívül vizsgálatok 

céljából részére rendelkezésre állni. 

(4) Az eltiltás hatálya alatt álló a versenyző köteles a doppingellenőrzés végrehajtásához 



szükséges adatokról – a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző esetén ideértve 

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

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

álló versenyző a szervezet sporttevékenységben való részvételtől visszavonul és versenyzői 

jogállása megszűnik, de később vissza kíván térni versenyzőként a szervezett 

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

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

időtartammal megegyező időszakban versenyen kívüli doppingellenőrzésének veti alá magát. 

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

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

időtartamára vonatkozó részvételi tilalom megsértésével elért bármilyen eredményt meg kell 

semmisíteni. 

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

megsértése miatt indított doppingeljárásban bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság a 

részvételi tilalom megsértésében, az eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalom 

megsértésének időpontjában újrakezdődő eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet 

kevesebb annak felénél, végleges eltiltás esetén 8 évnél. 

 

 

15. § 

 

(1) A doppingfegyelmi eljárást első fokon a Szövetség által delegált személy elnökletével, 

továbbá a MOB és a HUNADO által delegált személyek részvételével működő, három főből 

álló doppingbizottság folytatja le. 

(2) A doppingbizottság elnöke és tagjai e feladatuk ellátása során a doppingellenes 

tevékenységben részt vevő szervezetek részéről nem utasíthatók, doppingellenes 

tevékenységüket ezen szervezetektől függetlenül végzik. 

(3) A doppingbizottságban elnökként és tagként nem vehet részt az a személy: 

a) aki doppingvétséget követett el, 

b) aki a doppingellenőrzés bármely korábbi szakaszában részt vett, 

c) akitől az ügy elfogulatlan, pártatlan megítélése egyébként nem várható el. 

(4) A Szövetség által delegált személynek rendelkezésre kell állnia a HUNADO által 

meghatározott időpontban, valamit elő kell segítenie a tárgyalás mielőbbi lebonyolítását 

továbbá köteles együttműködni az előkészítés során érintettekkel. A Szövetség elnöksége 

jogosult jelölni a bizottságba, mely megbízatás visszavonásig, lemondásig, elhalálozásig 

érvényes. 

(5) Az eljáró bizottság az érintett sportolót a büntetés kiszabása előtt meghallgatja. 

(6) A doppingfegyelmi eljárást másodfokon dopping fellebbviteli bizottság folytatja le. 

(7) A másodfokú határozat a kihirdetésével végrehajtható – tekintet nélkül a (4) bekezdés szerinti 

kérelem benyújtására. 

(8) A sporttevékenységtől eltiltás büntetés ellen a sportoló a szakmai tevékenységtől eltiltás 

büntetés ellen a sportszakember keresettel a bírósághoz fordulhat. 

(9) A nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzőt érintő jogerős 

doppingfegyelmi határozat kizárólag a CAS előtt fellebbezhető meg. 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. 

 



 

 

VI. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

16. § 

 

 

(1) A jelen dopping Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Sporttörvény, a  Kormány 

rendelet, valamint annak mellékletei, a HUNADO Doppingellenes Szabályzata, a Magyar 

Birkózó Szövetség Alapszabálya és Sportfegyelmi Szabályzata, egyéb, vonatkozó 

rendelkezései, ajánlásai, valamint az UWW doppingellenes szabályzatának rendelkezései, 

ajánlásai szerint kell eljárni. Eltérő értelmezés esetén az UWW szabályzataiban és 

ajánlásaiban foglaltakat kell kötelezően alkalmazni. 

(2) A szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(3) Jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztette a Szövetség 2005 

januárjában elfogadott Dopping Szabályzata. 

 

 

Mellékletek: 

  1. sz. Melléklet Sportoló adatkezelési hozzájárulás minta 

  2. sz. Melléklet: Kiskorú sportoló adatkezelési hozzájárulás minta 

  3. sz. Melléklet: Sportoló és Sportszakember alávetési nyilatkozat minta 

  

 

 

 

 

 


