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Preambulum 
 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a továbbiakban: WADA) 
Doppingellenes Szabályzatának (a továbbiakban: WADA Szabályzat) aláíró fele. Az aláíró felek olyan 
szervezetek, amelyek vállalják a WADA Szabályzatnak való megfelelést. A WADA Szabályzat 20.4.1. pontja 
(„20.4. A nemzeti olimpiai bizottságok és a nemzeti paralimpiai bizottságok feladatai és kötelezettségei”) 
alapján a nemzeti olimpiai bizottságok feladata annak biztosítása, hogy doppingellenes stratégiájuk és 
szabályzataik összhangban álljanak a WADA Szabályzattal és a nemzetközi követelményekkel. 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Olimpiai Chartája kimondja, hogy a WADA Szabályzat előírásai kötelező 
erővel bírnak az olimpiai mozgalom egészében. Az Olimpiai Charta 4. fejezetének 27. pontja („A nemzeti 
olimpiai bizottságok küldetése és céljai”) alapján a nemzeti olimpiai bizottságok feladata, hogy elfogadják és 
végrehajtsák a WADA Szabályzat rendelkezéseit. 
Ennek megfelelően a Magyar Olimpiai Bizottság alapszabályában deklarálja, hogy elfogadja, és tagjai útján 
betartatja a WADA Szabályzatát. 
 
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) alapján a Magyar Olimpiai Bizottság részt vesz a doppingellenes tevékenységben, ellátja a részére 
jogszabályban, alapszabályában vagy más szabályzatában, Magyarország nemzeti doppingellenes 
szervezetének (a továbbiakban: HUNADO) Szabályzatában, a doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályzataiban és a nemzetközi doppingellenes programban meghatározott feladatokat, a HUNADO 
Szabályzatban meghatározott feladatával összhangban a felvilágosítással, oktatással és neveléssel kapcsolatos 
feladatokat, valamint együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb szervezetekkel. 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság elkötelezett a tiszta sport mellett, harcot folytat a tiltott szerek és módszerek 
használata, valamint az egyéb doppingvétségek ellen, illetve mindent elkövet a doppingmentes versenyzés 
érdekében. 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság a doppingmentes versenyzés érdekében célul tűzi ki, hogy 
 
(a) a doppingellenes kutatások, az oktatás és más doppingellenes programok megvalósításán keresztül, a 

HUNADO-val együttműködésben, tevékenyen lépjen fel a megelőzés és felvilágosítás terén, 
(b) megvédje a versenyzők egészségét a tiltott szerek és módszerek káros hatásaitól, 
(c) biztosítsa az esélyegyenlőséget, 
(d) rendelkezésére álló eszközeivel küzdjön a sport szellemiségével összeegyeztethetetlen magatartás ellen, 
(e) visszatartsa a versenyzőket, a sportolót segítő személyzetet és egyéb közreműködőket doppingvétség 

elkövetésétől, 
(f) együttműködjön a doppingellenes tevékenységben részt vevő más szervezetekkel. 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság a fenti célok elérése érdekében, a doppingmentes felkészülés és versenyzés, 
valamint a tiltott szerek és módszerek, illetve az egyéb doppingvétségek elleni küzdelem céljából a 2021. 
január 1-től hatályos WADA Szabályzattal összhangban alkotta meg új doppingellenes szabályzatát.  
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A Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes tevékenységének szabályozása 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság Doppingellenes Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a WADA Szabályzat 
nemzeti olimpiai bizottságokra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban és a Magyar Olimpiai Bizottság 
doppingellenes céljainak előmozdítása érdekében került megalkotásra. 
 
A WADA Szabályzattal összhangban, a Magyar Olimpiai Bizottság köteles segíteni a HUNADO-t a 
doppingellenőrzések kezdeményezése és végrehajtása terén, valamint köteles a WADA Szabályzatban és a 
nemzetközi követelményekben előírt feladatokat teljesíteni. A Magyar Olimpiai Bizottság a doppingellenes 
tevékenység és oktatás bármely részét harmadik félre delegálhatja, mindazonáltal ilyen esetben a Magyar 
Olimpiai Bizottságnak a harmadik felet köteleznie kell arra, hogy feladatát a WADA Szabályzattal, a 
nemzetközi követelményekkel és jelen Szabályzattal összhangban végezze. A harmadik félre delegált feladatok 
WADA Szabályzatnak megfelelően való elvégzése a Magyar Olimpiai Bizottság felelőssége. 
 
 

A Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes tevékenységének alapelvei 
 
A doppingellenes küzdelem kiinduló alapja a sport értékének megőrzése. Ez az érték a sport szellemisége: az 
emberi képességek tökéletesítésére tett etikus erőfeszítés, a versenyző tehetségének elkötelezett fejlesztésével.  
 
A doppingellenes tevékenység célja a versenyzők egészségének a megőrzése, egyúttal annak a lehetőségnek a 
biztosítása a versenyzők számára, hogy tiltott szerek és módszerek nélkül is versenyképesek lehessenek. 
 
A doppingellenes tevékenység célja továbbá a sport integritásának megőrzése a szabályok, a versenytársak, a 
becsületes versenyzés, az egyenlő feltételek és a tiszta sport értékeinek tiszteletén keresztül. 
 
A sport szellemisége az emberi test, lélek és szellem ünnepe. Ez az olimpizmus lényege, amely azokban az 
értékekben nyilvánul meg, melyeket a sportban és a sporton keresztül találunk meg, ideértve: 
 

• egészség, 
• etika, fair play, becsület, 
• a WADA Szabályzatban meghatározott sportolói jogok, 
• magas szintű teljesítmény, 
• jellem, nevelés, 
• vidámság, öröm, 
• csapatmunka, 
• eltökéltség, elhivatottság, 
• a szabályok és a törvény tisztelete, 
• önbecsülés és a más résztvevők iránti megbecsülés, 
• bátorság, 
• közösségi érzés, szolidaritás. 

 
A sport szellemisége a tisztességes versenyzésen keresztül fejeződik ki. A doppingolás alapvetően ellentétes a 
sport szellemiségével. 
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1. A Szabályzat hatálya 
 
E Szabályzat hatálya kiterjed: 
 
(g) a Magyar Olimpiai Bizottságra, beleértve a MOB-tagokat, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjait, 

vezető tisztségviselőit és tisztségviselőit, a Magyar Olimpiai Bizottság irodájának munkavállalóit, 
bizottságainak tagjait, valamint olyan harmadik feleket és azok alkalmazottjait, akik részt vesznek a 
Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes tevékenységének megvalósításában, 
 

(h) a Magyar Csapat kerettagjára és a Magyar Csapat tagjára (a továbbiakban együtt: Versenyző),  
 

(i) az edzőre, a sportegészségügyi szakemberre, a menedzserre, az ügynökre, a csapatszemélyzetre, a 
tisztviselőre, bármely egyéb sportszakemberre, a szülőre és bármely további személyre, aki a Versenyző 
felkészítésében, irányításában, illetve versenyen való részvételében közreműködik, illetve a Versenyzőnek 
segítséget nyújt (a továbbiakban együtt: Sportolót Segítő Személyzet),  
 

(j) a Magyar Olimpiai Bizottság hatáskörébe tartozó egyéb közreműködőre (a továbbiakban: Egyéb 
Közreműködő), valamint 
 

(k) az olimpiai sportágakat irányító országos sportági szakszövetségre, országos sportági szövetségre, sportági 
szövetségre, beleértve azok vezető tisztségviselőit és tisztségviselőit, munkavállalóit, valamint olyan 
harmadik feleket és azok alkalmazottjait, akik részt vesznek a doppingellenes tevékenységük 
megvalósításában (a továbbiakban: Szövetség). 

 
 

2. A Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes tevékenysége 
 
2.1. A Magyar Olimpiai Bizottság mint a WADA Szabályzat aláíró fele, köteles segíteni a HUNADO-t a 
doppingellenőrzések kezdeményezése és végrehajtása terén, valamint köteles a WADA Szabályzatban és a 
nemzetközi követelményekben előírt kötelezettségeket teljesíteni. 
 
2.2. A Magyar Olimpiai Bizottságnak a WADA Szabályzat alapján a következő feladatai és kötelezettségei 
vannak: 
 
(a) Biztosítja, hogy doppingellenes stratégiái és szabályai összhangban legyenek a WADA Szabályzattal és a 

nemzetközi követelményekkel. 
 
(b) Delegáló szervezetei számára előírja, hogy azok doppingellenes szabályzatai, szabályai és programjai 

feleljenek meg a WADA Szabályzat rendelkezéseinek és a nemzetközi követelményeknek, valamint 
intézkedik a megfelelőség biztosítása érdekében. 
 

(c) Tiszteletben tartja a HUNADO autonómiáját, és tartózkodik annak határozataiba és tevékenységébe 
történő beavatkozástól. 
 

(d) A Szövetségeket kötelezi arra, hogy minden doppingvétségre utaló vagy azzal kapcsolatos információt 
jelentsenek a HUNADO-nak, a nemzetközi és kontinentális szövetségüknek, valamint működjenek együtt 
minden, a vizsgálat lefolytatására hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezettel a vizsgálatok 
lefolytatása során. 
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(e) Az olimpiai eseményeken való részvétel minimális feltételeként előírja a Szövetséggel jogviszonyban nem 

álló Versenyzők részére, hogy álljanak rendelkezésre mintavétel céljából, valamint szolgáltassanak holléti 
információkat a Doppingellenőrzésekre és a vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi követelmény című 
dokumentumnak megfelelően, attól az időponttól kezdve, hogy szerepelnek az olimpiai eseményekkel 
kapcsolatban benyújtott hosszú listán vagy az ezt követő nevezési dokumentumon. 

 
(f) Együttműködik a HUNADO-val. 
 
(g) A Szövetségek számára előírja olyan szabályok vagy előírások elfogadását, melyek valamennyi, egy 

versenyre vagy a Szövetség vagy tagszervezetei által engedélyezett vagy szervezett tevékenységre készülő 
vagy azokon résztvevő Versenyző, illetve a Versenyző felkészítésében, irányításában közreműködő 
Sportolót Segítő Személyzet számára a versenyeken való részvétel, illetve a felkészítésben, irányításban 
való közreműködés előfeltételeként előírják a WADA Szabályzattal összhangban álló doppingellenes 
szabályok és a doppingellenes szervezet eredménykezelési hatáskörének elfogadását. 
 

(h) Az alkalmazandó jogszabályokra figyelemmel a tagság, tisztség vagy pozíció feltételeként biztosítja, hogy 
a MOB-tagok, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjai, vezető tisztségviselői, tisztségviselői, 
irodájának munkavállalói, bizottságainak tagjai és a doppingellenes tevékenységben bármely formában 
részt vevő alkalmazottai (és harmadik felek alkalmazottai) szándékos kötelezettszegés esetén a WADA 
Szabályzatnak megfelelő személyekként magukra nézve kötelezőnek ismerjék el jelen Szabályzatot, 
illetve a Magyar Olimpiai Bizottság által elfogadott doppingellenes szabályokat és előírásokat. 
 

(i) Az alkalmazandó jogszabályokra figyelemmel biztosítja, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál ne 
alkalmazzanak olyan személyt – beleértve a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos pozíciókat 
(jóváhagyott doppingellenes oktatási vagy rehabilitációs programok kivételével) –, aki a WADA 
Szabályzat értelmében ideiglenes felfüggesztés vagy eltiltás hatálya alatt áll, vagy – amennyiben az adott 
személy nem tartozik a WADA Szabályzat hatálya alá – aki az elmúlt hat év során szándékosan olyan 
cselekedetet követett el, amely a WADA Szabályzat szerint doppingvétségnek minősült volna, ha az 
érintett személy a WADA Szabályzat hatálya alá tartozott volna. 

 
(j) Az eltiltás időszaka alatt az általa nyújtott pénzügyi támogatás egy részét vagy egészét visszatartja a 

doppingellenes szabályokat megsértő Versenyző vagy Sportolót Segítő Személyzet tekintetében. 
 
(k) Az általa nyújtott pénzügyi támogatás egy részét vagy egészét visszatartja a WADA Szabályzatnak, illetve 

a nemzetközi követelményeknek való megfelelést elmulasztó Szövetség tekintetében. 
 
(l) A doppingellenes szabályok saját hatáskörébe tartozó valamennyi potenciális megsértését kivizsgálja, 

ideértve annak kivizsgálását, hogy Sportolót Segítő Személyzet vagy Egyéb Közreműködő érintett-e a 
doppingvétségben. 

 
(m) Az Oktatásra vonatkozó nemzetközi követelmény című dokumentummal összhangban doppingellenes 

oktatást tervez, megvalósít, kiértékel és népszerűsít, valamint a Szövetségek részére előírja, hogy a 
HUNADO-val együttműködve doppingellenes oktatást folytassanak. 

 
(n) Együttműködik az érintett nemzeti szervezetekkel és hatóságokkal, valamint egyéb doppingellenes 

szervezetekkel. 
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(o) Fegyelmi szabályokat alkot, hogy megakadályozza a tiltott szert vagy módszert megfelelő igazolás nélkül 
használó Sportolót Segítő Személyzet számára a Magyar Olimpiai Bizottság hatáskörébe tartozó 
Versenyzőkkel való együttműködést. 
 

(p) Tiszteletben tartja a laboratóriumok független működését a Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi 
követelmény című dokumentum előírásai szerint. 
 

(q) A WADA Szabályzat 2.11. pontjának („A versenyző vagy az egyéb közreműködő valamely eljárás 
megindításának alapjául szolgáló bejelentés megakadályozása érdekében fenyegetést vagy megfélemlítést 
alkalmaz”) alkalmazását biztosító szabályzatot vagy szabályt fogad el. 
 

(r) Megfelelő intézkedéseket hoz a WADA Szabályzat és a nemzetközi követelmények megszegésétől való 
visszatartás céljából a) az aláíró felekkel szemben, a WADA Szabályzat 24.1. pontjával („A WADA 
Szabályzatnak való megfelelés nyomon követése és betartatása”), valamint Az aláíró felek WADA 
Szabályzatnak történő megfelelőségére vonatkozó nemzetközi követelmény című dokumentummal 
összhangban b) a hatáskörébe tartozó bármely más szervezettel szemben, a WADA Szabályzat 12. 
pontjával („Aláírók által más szervezetekkel szemben megállapított büntetések”) összhangban. 
 

(s) A WADA által kért összes információ pontos megadásával tájékoztatja a WADA-t a Magyar Olimpiai 
Bizottság WADA Szabályzatnak és a nemzetközi követelményeknek való megfelelőségéről, a WADA által 
előírt módon és időben, a WADA Szabályzat előírásainak megfelelően. 

 
2.3. A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Magyar Olimpiai Bizottság a Versenyzőkre, Sportolót Segítő 
Személyzetre és Egyéb Közreműködőkre vonatkozó személyes adatokat gyűjthet, tárolhat, kezelhet és 
nyilvánosságra hozhat, amennyiben szükséges és arányos a WADA Szabályzatban, a nemzetközi 
követelményekben (különösen a Magánéletre és a személyes adatok védelmére vonatkozó nemzetközi 
követelmény című dokumentumban), illetve a jelen Szabályzatban meghatározott doppingellenes 
tevékenységének végrehajtásához. 
 
 

3. A HUNADO Doppingellenes Szabályzatának elfogadása és annak való megfelelés 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság elismeri a HUNADO WADA által elismert doppingellenes szabályzatát, illetve 
megfelel a rendelkezéseinek. 

 

4. A Versenyző kötelezettségei 
 
(a) A doppingellenes rendelkezéseket és szabályokat - így többek között a WADA Szabályzatot, a nemzetközi 

követelményeket, jelen Szabályzatot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a HUNADO, valamint a nemzeti 
és nemzetközi szövetségek doppingellenes szabályzatait - ismeri, és ezek rendelkezéseit betartja. 
 

(b) Mintavétel céljából a nap bármely szakában rendelkezésre áll. 
 
(c) A doppingellenes küzdelem keretében felelősséget vállal az általa fogyasztott és használt anyagokért. 
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(d) Az egészségügyi személyzetet tájékoztatja a tiltott szerek és tiltott módszerek általa történő használatának 
tilalmáról, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az alkalmazott orvosi kezelés nem sérti a doppingellenes 
rendelkezéseket. 
 

(e) Tájékoztatja a HUNADO-t és a nemzetközi szövetséget minden olyan, aláíró félnek nem minősülő fél által 
hozott határozatról, amely megállapítja, hogy az utóbbi tíz évben doppingvétséget követett el. 
 

(f) Együttműködik a doppingvétségeket kivizsgáló doppingellenes szervezetekkel. 
 

(g) Kérésre tájékoztatja a doppingellenes szervezetet a felkészítésében részt vevő Sportolót Segítő Személyzet 
személyéről.  
 

(h) A Szövetséggel jogviszonyban nem álló Versenyző rendelkezésre áll a WADA Szabályzat szerint 
lefolytatott mintavétel céljából, valamint holléti információt szolgáltat az olimpiai eseményt megelőző év 
folyamán, az olimpiai eseményen a Magyar Csapat tagjaként való részvétel előfeltételeként. 

 
(i) A Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött sportolói szerződésben foglalt doppingellenes kötelezettségeinek 

eleget tesz. 
 

 

5. A Sportolót Segítő Személyzet kötelezettségei 
 
(a) A személyére, illetve az általa felkészített, illetve irányított Versenyzőre vonatkozó doppingellenes 

rendelkezéseket és szabályokat - így többek között a WADA Szabályzatot, a nemzetközi követelményeket, 
jelen Szabályzatot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a HUNADO, valamint a nemzeti és nemzetközi 
szövetségek doppingellenes szabályzatait - ismeri és ezek rendelkezéseit betartja. 

 
(b) Együttműködik a doppingellenőrzések, ellenőrzési programok végrehajtása érdekében. 
 
(c) A doppingellenes gondolkodásmód előmozdítása érdekében a Versenyzők értékrendszerére és 

magatartására befolyást gyakorol. 
 

(d) Tájékoztatja a HUNADO-t és a nemzetközi szövetséget minden olyan, aláíró félnek nem minősülő fél által 
hozott határozatról, amely megállapítja, hogy az utóbbi tíz évben doppingvétséget követett el. 
 

(e) Együttműködik a doppingvétségeket kivizsgáló doppingellenes szervezetekkel. 
 

(f) Megfelelő igazolás nélkül nem használ vagy birtokol tiltott szert és tiltott módszert. 
 

(g) A Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött kísérői szerződésben foglalt doppingellenes kötelezettségeinek 
eleget tesz. 

 
 

6. Az Egyéb Közreműködő kötelezettségei 
 
(a) A WADA Szabályzatot, a nemzetközi követelményeket, a jelen Szabályzatot és a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság doppingellenes szabályzatát ismeri, és ezek rendelkezéseit betartja. 
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(b) Tájékoztatja a HUNADO-t és a nemzetközi szövetséget minden olyan, aláíró félnek nem minősülő fél által 

hozott határozatról, amely megállapítja, hogy az utóbbi tíz évben doppingvétséget követett el. 
 

(c) Együttműködik a doppingvétségeket kivizsgáló doppingellenes szervezetekkel. 
 

(d) Megfelelő igazolás nélkül nem használ vagy birtokol tiltott szert és tiltott módszert. 
 
 

7. A Szövetség kötelezettségei 
 
(a) A WADA Szabályzatban, a nemzetközi követelményekben, a jelen Szabályzatban és a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság doppingellenes szabályzatában foglalt kötelezettségeit betartja. 
 

(b) Elismeri a HUNADO függetlenségét a WADA Szabályzat 5.2.1. pontjában („5.2. Mintavételi jogosultság”) 
foglaltaknak megfelelően, és együttműködik a HUNADO-val a nemzeti mintavételi program saját 
sportágára vonatkozó végrehajtásában. 
 

(c) A HUNADO Doppingellenes Szabályzatát elismeri és az abban foglaltakat betartja. 
 
(d) Együttműködik a HUNADO-val, és segíti azt a WADA Szabályzatban és a nemzetközi követelményekben 

foglalt kötelezettségeinek teljesítésében. 
 

(e) Minden doppingvétségre utaló vagy azzal kapcsolatos információt jelent a HUNADO-nak, valamint 
együttműködik bármely, a vizsgálat lefolytatására hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezettel a 
vizsgálatok lefolytatása során. 

 
(f) A WADA Szabályzattal és a nemzetközi követelményekkel összhangban álló szabályzatokat, szabályokat 

és programokat alkot, valamint végrehajtja azokat. 
 
(g) A doppingellenes küzdelem során napi együttműködésben van a sportágát irányító nemzetközi 

szövetséggel és a kontinentális szövetséggel. 
 
(h) A versenyeken való részvétel, illetve a felkészítésben, irányításban való közreműködés előfeltételeként 

valamennyi, egy versenyen vagy a Szövetség vagy tagszervezetei által engedélyezett vagy szervezett 
tevékenységben résztvevő Versenyzőt, valamint a Versenyző felkészítésében, illetve irányításában 
közreműködő Sportolót Segítő Személyzetet kötelezi a WADA Szabályzattal összhangban álló 
doppingellenes szabályok és a doppingellenes szervezet eredménykezelési hatáskörének elfogadására. 

 
(i) Megakadályozza azt, hogy a megfelelő indokolás nélkül tiltott szert vagy módszert használó Sportolót 

Segítő Személyzet a Szövetség hatáskörébe tartozó Versenyzőkkel együttműködjenek. 
 
(j) A tagsági jogviszony feltételeként kötelezi a tagszervezeteit és a sportszervezeteket, hogy doppingellenes 

szabályai összhangban álljanak a WADA Szabályzattal és a nemzetközi követelményekkel. 
 
(k) Szükséges intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a WADA Szabályzat 

rendelkezéseinek megsértését. 
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(l) Elismeri és tiszteletben tartja a sportágát irányító nemzetközi szövetség, a HUNADO, valamint a WADA 
Szabályzat aláíró feleinek doppingvétség elkövetése miatt hozott határozatát bármilyen eljárási 
cselekmény lefolytatása nélkül. 
 

(m) Előírja a Szövetséggel jogviszonyban nem álló Versenyzők részére, hogy álljanak rendelkezésre mintavétel 
céljából, valamint szolgáltassanak holléti információt az olimpiai eseményt megelőző év folyamán, az 
olimpiai eseményen való részvétel vagy a Magyar Csapat tagság előfeltételeként. 

 
(n) Haladéktalanul értesíti a Magyar Olimpiai Bizottságot doppingvétség elkövetése és doppingvétség 

elkövetése miatt kiszabott büntetés esetén, a hatáskörébe tartozó Versenyzők, Sportolót Segítő Személyzet 
és Egyéb Közreműködők vonatkozásában. 
 

(o) Doppingellenes oktatást folytat a HUNADO-val együttműködve. 
 
(p) Együttműködik és információt szolgáltat a Magyar Olimpiai Bizottságnak annak érdekében, hogy a 

Magyar Olimpiai Bizottság a WADA Szabályzatban és jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket 
végrehajtsa. 
 

8. A határozatok végrehajtása 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság köteles végrehajtani a WADA Szabályzatot aláíró felek határozatait, valamint 
amennyiben alkalmazható, a nem aláíró felek határozatait, a WADA Szabályzat 15. fejezetével („Határozatok 
végrehajtása”) összhangban. 
 

9. Doppingvétség elkövetése 
 
9.1. Doppingvétség elkövetését a WADA Szabályzat 7-8. fejezetében („Eredménykezelés: felelősség, előzetes 
felülvizsgálati eljárás, értesítés és ideiglenes felfüggesztés”; „Eredménykezelés: tisztességes meghallgatáshoz 
való jog és a döntésről való értesítés”) foglaltaknak kell követnie, valamint amennyiben alkalmazható, a 
doppingvétség büntetés kiszabását vonja maga után, a WADA Szabályzat 10. („Egyénekkel szemben 
alkalmazott büntetések”) és 11. („Csapatokkal szemben alkalmazott következmények”) fejezetében, valamint 
az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi követelmény című dokumentumban foglaltaknak megfelelően. 
 
9.2. Bármely személy, aki ideiglenes felfüggesztés vagy doppingeljárás eredményeképpen eltiltás hatálya alatt 
áll, elveszíti jogát  
 
(a) a Magyar Csapat keret- és csapattagságára, a Magyar Olimpiai Bizottság általi akkreditációra és nevezésre, 

tagságra, illetve elismerésre, 
 

(b) a Magyar Olimpiai Bizottság támogatására, ideértve a közvetlen és a közvetett, valamint a pénzbeli és a 
természetbeni, de vagyoni értékkel bíró támogatást is, valamint 
 

(c) a Magyar Olimpiai Bizottság szervezetében, testületeiben betölthető tisztségre. 
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10. Jelen Szabályzat megszegése 
 
10.1. A jelen Szabályzat 9. fejezetén túl, jelen Szabályzat bármilyen más módon történő megsértése, amely 
nem valósít meg doppingvétséget, fegyelmi eljárás megindítását – amely eljárásnak meg kell felelnie a WADA 
Szabályzatban foglalt alapelveknek, valamint az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi követelmény című 
dokumentum vonatkozó előírásainak –, valamint amennyiben alkalmazható, fegyelmi büntetés kiszabását 
vonja maga után, amennyiben az elkövető: 
 

• Versenyző, Sportolót Segítő Személyzet, Egyéb Közreműködő (beleértve a MOB-tagokat, a Magyar 
Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjait, vezető tisztségviselőit, tisztségviselőit, irodájának 
munkavállalóit, bizottságainak tagjait, valamint harmadik feleket és azok alkalmazottjait, akik a 
doppingellenes tevékenységben részt vesznek); vagy 

• Szövetség (beleértve a vezető tisztségviselőit, tisztségviselőit, munkavállalóit, valamint harmadik 
feleket és azok alkalmazottjait, akik a doppingellenes tevékenységben részt vesznek). 
 

10.2. A jelen fejezet szerint meghozott határozat elleni bármely fellebbezést a Magyar Olimpiai Bizottság 
fellebbezési eljárásokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell lefolytatni. 
 
 

11. Értesítések 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság a jelen Szabályzat alapján kiszabott büntetésről értesíti: 
 
(a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, 
(b) az érintett nemzetközi és kontinentális szövetséget, 
(c) a WADA Szabályzat 14.1.2. pontja alapján értesítésre jogosultakat, így különösen a Versenyzőt és a 

Sportolót Segítő Személyzetet, 
(d)  az érintett nemzeti Szövetséget,  
(e) a HUNADO-t, 
(f) a WADA-t, valamint 
(g) Egyéb Közreműködőt vagy szervezetet, érintettsége esetén. 
 
 

12. Záró rendelkezések 
 
12.1. A Jelen Szabályzatban foglalt kifejezések, fogalmak értelmezésekor a WADA Szabályzat rendelkezései, 
a nemzetközi követelmények, a HUNADO Doppingellenes Szabályzata, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, 
valamint a Rendelet irányadók. A WADA Szabályzat és a nemzetközi követelmények jelen Szabályzat részét 
képezik, automatikusan alkalmazandóak és eltérés esetén irányadóak.  
 
12.2. Jelen Szabályzat a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének elfogadását, valamint a WADA 
jóváhagyását követően, 2021. március 3-án lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a Magyar 
Olimpiai Bizottság 2017. február 28-től hatályos Doppingellenes Szabályzata. Jelen Szabályzat módosítása 
2022. május 12-én lép hatályba. 
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