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A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG DOPPINGELLENES SZABÁLYZATÁNAK 
INDOKOLÁSA

2007. január 22.-én a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségének (ANOC) főtitkára, Ms. Gunilla 
Lindberg, a WADA ügyvezető-igazgatójának, Mr. David Howman megkeresésére felszólította azon 
Nemzeti Olimpiai Bizottságokat, akik a Doppingellenes Törvénykönyv foglaltak alapján eddig nem 
végezték el az alapszabályuk jogharmonizációját, azaz nem végezték el a szükséges jogközelítést, 
hogy haladéktalanul tegyenek eleget a Doppingellenes Törvénykönyvben rögzített 
kötelezettségeinek, majd a szabályzatukat angol, vagy francia nyelven a WADA jogi osztályára 
nyújtsák be felülvizsgálatra. Kijelenthető, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság a hatályos 
Alapszabályának számos rendelkezése nem áll összhangban a Doppingellenes Törvénykönyvvel, 
amely tényből kifolyólag a Magyar Olimpiai Bizottság köteles elvégezni Alapszabályának 
jogközelítését. Ezenfelül a Magyar Olimpiai Bizottság mindezidáig nem nyújtotta be a 
doppingellenes szabályzatának fordítását a WADA jogi osztályára tekintettel arra a tényre, hogy 
kizárólag az Alapszabályának 4. § 8), 22. § 2. c) és 30. §-a rendelkezik a Magyar Olimpiai Bizottság
doppingellenes tevékenységéről.

A Doppingellenes Törvénykönyv 20.4 §-a határozza meg a Nemzeti Olimpiai Bizottságok szerepét és 
feladatait. Ennek megfelelőn a Magyar Olimpiai Bizottság köteles biztosítani, hogy a doppingellenes 
irányelvei és szabályai megfeleljenek a Doppingellenes Törvénykönyvnek (20.4.1); köteles előírni a 
tagság, illetve elismerés feltételként, hogy az országos sportági szakszövetség doppingellenes elvei 
és szabályai a Doppingellenes Törvénykönyv alkalmazandó előírásainak megfelelnek (20.4.2); 
köteles előírni az országos sportági szakszövetségek nem rendes tagsággal rendelkező tagjai 
számára, hogy az olimpiai játékokat megelőző évben az olimpiai játékokon való részvétel 
feltételeként mintavételen vegyenek részt és amennyiben szükséges, a tartózkodási helyükről 
rendszeresen pontos és naprakész adatokat szolgáltassanak (20.4.3); köteles együttműködni a 
nemzeti doppingellenes szervezettel (20.4.4); köteles részben, vagy egészében visszatartani 
(megvonni) a doppingvétséget elkövető sportoló vagy sportolót segítő csapat tagja részére járó 
pénzügyi támogatást az eltiltásuk ideje alatt (20.4.5); valamint köteles részben, vagy egészében 
visszatartani (megvonni) a Doppingellenes Törvénykönyvvel ellentétesen eljáró tagoknak vagy 
elismert országos sportági szakszövetségeknek járó pénzügyi támogatást (20.4.6). A Magyar 
Olimpiai Bizottság hatályos Alapszabályának 4. § 8), 22. § 2. c) és 30. §-a ugyan összhangban áll a 
Doppingellenes Törvénykönyv 20.4.1, 20.4.4. pontjaival, de nem tesz eleget Doppingellenes 
Törvénykönyv 20.4.2, 20.4.3, 20.4.5, és 20.4.6 pontjainak, valamint az Alapszabály nem deklarálja a 
doppingellenőrzésre illetékes szervezet által végzett doppingellenőrzés eredményének és 
doppingvétséget megállapító határozatának elismerést. Ezenfelül, a Szövetség vagy Olimpiai keret-
vagy csapattag Sportoló, vagy a Sportoló felkészítését segítő, illetve irányító Sportszakember
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doppingvétsége esetén a Magyar Olimpiai Bizottság eljárási és jogorvoslati rendje sem rögzített 
különös tekintettel az Olimpiai Játékok hivatalos időszakára.

A Magyar Olimpiai Bizottság tagsági jogviszonyának vagy az elismerésének előfeltételeként a 
Szövetség doppingellenes szabályzatának a Doppingellenes Törvénykönyvhez történő közelítése, 
azaz jogharmonizációja nem deklarált, lásd: Alapszabály 6. § 3) pontja. A jelenlegi értelmezés 
szerint a Magyar Olimpiai Bizottság tagsági jogviszonya a Szövetség által delegált természetes 
személyre terjed ki (Alapszabály 6. §), amely nem áll összhangban a 2004. szeptember 01. napján 
hatályba lépett Olimpiai Charta 29. §-val, ahol a tag elsősorban a Szövetséget jelenti, akinek a 
képviseletében az általa delegált természetes személy jár el. A hatályos Alapszabály szerint a 
Szövetség nem tag, hanem csupán delegálási joggal rendelkező szervezet márpedig a Magyar 
Olimpiai Bizottság elsősorban nem a Szövetség által delegált természetes személlyel áll 
jogviszonyban (pl.: köt szerződést, nyújt támogatást), hanem a Szövetséggel.

A Magyar Olimpiai Bizottság hatályos Alapszabálya nem mondja ki, hogy a Magyar Olimpiai 
Bizottság részleges, illetve teljes hatállyal visszatartja a doppingvétség miatt eltiltott Sportolónak, 
illetve a Sportoló felkészítését segítő, illetve az irányítását végző Sportszakembernek megítélt anyagi 
támogatást. Ezenfelül a Magyar Olimpiai Bizottság hatályos Alapszabálya szintén nem rögzíti, hogy 
a Magyar Olimpiai Bizottság részleges, illetve teljes hatállyal visszatartja a Szövetségnek megítélt 
anyagi támogatást, amennyiben a szövetség szabályzata nem áll összhangban a Doppingellenes 
Törvénykönyvvel.

A Magyar Olimpiai Bizottság következetes harcot folytat a tiltott teljesítményfokozó szerek és 
módszerek ellen, illetve fellép ezen anyagokat, módszereket akár közvetlenül, akár közvetetten 
alkalmazók ellen. A Magyar Olimpiai Bizottság elkötelezett a tiszta sport mellett és mindent elkövet
a doppingmentes Olimpiai részvétel érdekében mind a Nyári, mind a Téli Olimpiai Játékokat és az 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokat illetően. Tekintettel mind az athéni, mind az azt követő 
időszak negatív tapasztalataira a Magyar Olimpiai Bizottság a WADA előírásaival összhangban álló 
és a magyar jogrendszernek megfelelő, az Alapszabályból fakadó, azonban önálló egységű 
Doppingellenes Szabályzatot tart alkalmasnak a hazai Olimpiai Mozgalom doppingellenes céljainak 
megvalósítására. A nemzetközi szabályozási tendenciákra alapuló, az Olimpiai ciklusokon átívelő és 
önálló Doppingellenes Szabályzat tűnik a leghatékonyabbnak a dopping általános és különös 
megelőzése terén. Élve a Doppingellenes Törvénykönyv adta diszpozivitás lehetőségével a Magyar 
Olimpiai Bizottság jelentős és a magyar sportban eddig nem ismert jogintézményeket vezet be a 112 
éves múlttal büszkélkedő és világraszóló eredményekkel rendelkező magyar Olimpiai Mozgalom 
jóhírének védelme és fenntartása érdekében.

A Magyar Olimpiai Bizottság a nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése és a hazai Olimpiai 
Mozgalom tisztaságának érdekében alkotja meg a jelen Doppingellenes Szabályzatát.
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PREAMBULUM

A dopping megöli a tiszta sportot és meggyalázza a becsületes verseny szellemét. A tiltott szerek 

alkalmazása a sportolók egészségét beláthatatlan mértékben veszélyezteti. A tiltott

teljesítményfokozó szerek, illetve módszerek használata vagy a szabályok kijátszása, megsértése 

sem a nemzetközi, sem a hazai Olimpiai Mozgalommal nem egyeztethető össze és egyértelműen 

csalásnak minősül. Az Olimpiai Mozgalom célja, hogy a sportot az emberiség harmonikus 

fejlődésének szolgálatába állítsa, a békés társadalom építésén keresztül az emberi méltóság 

megőrzésével.  A sportban a legsúlyosabb vétség a tiltott szer használatával elért eredmény, illetve a 

törvénytelen módszer segítségével aratott siker. A Magyar Olimpiai Bizottság elkötelezett a tiszta 

sport és becsületes sportolók mellett ezért nem tűri el a sportban a csalással elért eredményeket és a 

tiltott úton megvalósított sikereket. A fentiekkel összhangban a Magyar Olimpiai Bizottság a tiszta 

sport és a becsületes sportolók képviseletében következetes harcot folytat a tiltott 

teljesítményfokozás társadalmi jelensége és a tiltott teljesítményfokozó szerek, illetve módszerek 

alkalmazóik ellen.

A 2003. évi LXXVIII. törvénnyel kihirdetett Európai Tanács keretében Strasbourgban, 1989. 

november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek, és módszerek használata elleni 

Egyezmény törvényi indokolása kimondja, hogy „az Egyezmény célja a sportbeli dopping 

csökkentése és felszámolása, amelynek érdekében az aláíró államok vállalják a szükséges 

intézkedések és rendelkezések megalkotását a tiltott doppingszerek és módszerek sportban való 

hozzáférhetőségének és alkalmazásának visszaszorítása érdekében”. Ezzel összhangban az állam 

saját feladatának határozza meg a doppingellenes tevékenységeket azzal, hogy kötelezi magát „a 

sporttal kapcsolatos önveszélyeztető káros tendenciák (dopping) csökkentéséhez való 

hozzájárulásra” és kijelenti, hogy „garanciális rendelkezésekkel lép fel a modern sport 

diszfunkcionális jelenségeivel szemben, mint pl. a dopping” (a Sporttörvény, azaz a 2004. évi I. 

törvény a sportról törvényi indokolása). Az Alkotmánybíróság a 47/2000. (XII. 14) határozatában 

rámutatott, hogy „a tiltott teljesítményfokozó szerek használata, előállítása, forgalmazása, 

kereskedelme stb. a versenyszerű vagy hivatásszerű sporttevékenység körében, illetve ezekkel 

összefüggésben olyan társadalomra veszélyes magatartásként jelentkezhet, amely büntetőjogi 

szankcionálást igényel”.  
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Mindazonáltal, és annak ellenére, hogy kifejezett törvényi kötelezettsége nem létezik, a Magyar 

Olimpiai Bizottság határozott szerepvállalása a doppingellenes küzdelemben és hatékony fellépése a 

társadalomra számottevő veszélyt jelentő dopping jelensége ellen elengedhetetlen. A tiltott 

teljesítményfokozó szerek és módszerek tekintetében a Magyar Olimpiai Bizottság célja különösen, 

hogy a rendelkezésére álló eszközök és erőforrások felhasználásával megtisztítsa a sportot a dopping 

káros jelenségétől, erősítse a sport tisztaságába és tisztességességébe vetett bizalmat, hozzájáruljon a 

doppingmentes társadalom építéséhez, előmozdítsa a tiltott szerektől és módszerektől mentes 

sportteljesítmények elérését, együttműködjön az állami és civil doppingellenes szervezetekkel, 

valamint hatékony oktatói, nevelői, kutatói és felvilágosítói programokat valósítson meg.

A Magyar Olimpiai Bizottság további célkitűzése a doppingmentes hazai Olimpiai Mozgalom 

érdekében, hogy

(a) félreérthetetlenül tudatosítsa a magyar társadalomban, és egyértelművé tegye a hazai 

közvélemény számára, hogy a dopping a csalással megegyezik;

(b) megvédje minden Olimpiai és nem Olimpiai sportágat űző sportoló egészségét a tiltott 

szerek és módszerek ártalmas hatásaitól korosztályra tekintet nélkül;

(c) helyreállítsa a magyar sport erkölcsi tisztaságát, amely által szilárd erkölcsi alapokon álló 

tagállamként képviselheti a Magyar Köztársaságot a nemzetközi Olimpiai Mozgalomban;

(d) doppingvétséget elkövet sportolóval és a segítőivel szemben szükséges és arányos 

mértékű joghátrányt alkalmazzon hatáskörén belül;

(e) tevékenyen lépjen fel az általános és különös megelőzés megvalósítása terén;

(f) küzdjön minden rendelkezésére álló eszközzel az etikátlan magatartás ellen;

(g) biztosítsa az esélyegyenlőség maradéktalan megvalósulását;

(h) közreműködjön és támogassa a tiltott szerek, módszerek és hatóanyagok leleplezése terén 

a harmonizált, koordinált és hatékony doppingellenes programok megvalósítását;

(i) elrettentsen és visszatartson minden Olimpiai és nem Olimpiai sportágban résztvevő 

sportolót a doppingszerek használatától; és

(j) élen járjon a doppingmegelőzés terén, valamint a dopping-, és drogellenes oktatás, 

kutatás, illetve felvilágosítás hatékony magyarországi megvalósításában.
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A fentiekre tekintettel és a meghatározott célok elérése érdekében a Magyar Olimpiai Bizottság a 

jelen Doppingellenes Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Nemzetközi Doppingellenes 

Ügynökség (World Anti-Doping Agency a továbbiakban: WADA) Doppingellenes Törvénykönyvével

(WADA Code a továbbiakban: Doppingellenes Törvénykönyv) és az 55/2004. (III. 31.) 

Kormányrendelettel összhangban alkotja meg az Olimpiai felkészülés és részvétel során az Olimpiai 

kerettagok és a felkészülésüket irányító sportszakemberek által esetlegesen alkalmazott tiltott

teljesítményfokozó szerek és módszerek következetes üldözésének, megelőzésének,

felszámolásának, valamint a szükséges és arányos mértékű joghátrány alkalmazásának céljával.  A

jelen Szabályzat a WADA felhívására az 55/2004. (III. 31.) Kormányrendelettel létrehozott Nemzeti 

Doppingellenes Koordinációs Testület (a továbbiakban: NDKT) mellett és azzal együttműködve

teljesíti a WADA által a Magyar Olimpiai Bizottságra telepített az Olimpiai felkészüléssel és 

részvétellel kapcsolatos doppingellenes feladatokat, amely különösen kiterjed a következőkre: 

(a) a Doppingellenes Törvénykönyvvel összhangban álló doppingellenes szabályok és 

rendelkezések megalkotása és elfogadása,

(b) együttműködés az illetékes nemzeti szervekkel és doppingellenes szervezetekkel,

(c) kölcsönös doppingellenes ellenőrzések elősegítése más országok Nemzeti Doppingellenes 

Szervezeteivel, valamint

(d) doppingellenes kutatás és felvilágosítás támogatása.
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MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ELKÖTELEZETTSÉGE A DOPPINGELLENES 
KÜZDELEM MELLETT

2004. január 19.-én a Magyar Olimpiai Bizottság elfogadta a Doppingellenes Törvénykönyvet, amely 

alapján 2005. március 19. nappal a Magyar Olimpiai Bizottság alávetéssel elismerte a WADA

joghatóságát és ezzel összhangban módosította Alapszabályának 30.§-t.  Magyar Olimpiai Bizottság, 

az Alapszabályában rögzítetten, kifejezi elkötelezettségét a WADA doppingellenes tevékenysége 

iránt és programjai mellett. A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya és rendelkezései a 

Doppingellenes Törvénykönyv Nemzeti Olimpiai Bizottságokra vonatkozó szabályoknak alávetettek. 

A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya és rendelkezései előmozdítják a Magyar Olimpiai 

Bizottság szakadatlan erőfeszítését a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek megelőzésére és 

felszámolására a Magyar Köztársaságban.

A DOPPINGELLENS TÖRVÉNYKÖNYV ÉS A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
DOPPINGELLENES SZABÁLYZATÁNAK ALAPELVEI

A doppingellenes program célja a sport valós értékeinek megőrzése. A sport belső értéke, mint a

„sport szellemisége” él a köztudatban, amely egyben az Olimpizmus lényege, valamint a tisztességes 

játék alapja. A sport szellemisége az emberiség, a test és az elme ünnepe, amelyet a következő 

értékek jellemeznek:

(a) etika, tisztességes játék és őszinteség,

(b) egészség,

(c) törekvés a tökéletes teljesítményre,

(d) jellem és nevelés,

(e) öröm és élvezet,

(f) csapatmunka,

(g) elkötelezettség és elhivatottság,

(h) szabályok és előírások iránti tisztelet,

(i) tisztelet magunk és mások iránt,

(j) bátorság, valamint

(k) közösség és szolidaritás.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a dopping alapvetően ellentétes a sport szellemiségével.
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1. § A DOPPINGELLENES TÖRVÉNYKÖNYV

1.1 A Magyar Olimpiai Bizottság, mint a Doppingellenes Törvénykönyv részes Fele segíti 

az NDKT szervezetét a doppingellenőrzések kezdeményezése és végrehajtása terén.

1.2 A Doppingellenes Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban a Magyar Olimpiai 

Bizottságot, mint a Magyar Köztársaság Nemzeti Olimpiai Bizottságát, a következő 

feladatok és kötelezettségek terhelik. Ennek keretében a Magyar Olimpiai Bizottság:

(1) doppingellenes szabályait és rendelkezéseit a Doppingellenes 

Törvénykönyv rendelkezésivel összhangban állapítja meg és a 

szükséges jogharmonizációt elvégzi;

(2) a tagsági jogviszonyának vagy az elismerés előfeltételeként határozza 

meg a Szövetség doppingellenes szabályzatának a Doppingellenes 

Törvénykönyvhez történő közelítését (jogharmonizációját); 

(3) együttműködik az NDKT szervezetével, amely hivatalosan a National 

Anti-Doping Organization, azaz a Nemzeti Doppingellenes Szervezet a 

Magyar Köztársaságban;

(4) részleges, illetve teljes hatállyal visszatartja a doppingvétség miatt 

eltiltott Sportolónak, illetve a Sportoló felkészítését segítő, illetve az 

irányítását végző Sportszakembernek megítélt anyagi támogatást;

(5) részleges, illetve teljes hatállyal visszatartja a Szövetségnek megítélt

anyagi támogatást, amennyiben a szövetség szabályzata nem áll 

összhangban a Doppingellenes Törvénykönyvvel.

2. § A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1 A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a következő természetes, jogi 

személyiséggel nem rendelkező, illetve jogi személyiséggel rendelkező személyekre

(a továbbiakban: Személy): 

(1) a Magyar Olimpiai Bizottságra,
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(2) Olimpiai kerettagra vagy akkreditált Olimpiai csapattagra, valamint az 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra benevezett kiskorú versenyzőre,

mint Sportolóra,

(3) Sportoló felkészítését segítő, illetve az irányítását végző bármely a 

törvény által jogalanyisággal felruházott személyre, aki a képzettségét, 

hivatását, vagy szakértelmét akár közvetlen, akár közvetett módon 

állítja a Sportoló fizikai, pszichikai, egészségügyi vagy szakmai 

felkészítésének szolgálatába, mint Sportszakemberre, és

(4) a Sportoló sportágát irányító, illetve felügyeletét ellátó Szövetségre, 

valamint a Sportoló sportágát irányító, illetve felügyeletét ellátó 

Szövetség képviseletében eljáró bármely természetes személyre, mint 

Szövetségre.

2.2 A Magyar Olimpiai Bizottság joghátrányt alkalmaz azzal a Személlyel szemben, aki a 

Doppingellenes Törvénykönyvbe ütköző doppingvétséget követ el vagy a jelen 

Szabályzat rendelkezését megszegi.

3. § A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLYEKET TERHELŐ 
KÖTELEZETTSÉGEK

3.1 A Sportoló:

(1) a személyére vonatkozó összes doppingellenes rendelkezést és szabályt 

elsajátítja, azoknak eleget tesz, különös tekintettel a Doppingellenes 

Törvénykönyvre, a jelen Szabályzatra, az illetékes Doppingellenes 

Szervezetek rendelkezéseire és szabályzataira, valamint a sportágát 

irányító nemzetközi és hazai Szövetség doppingellenes rendelkezéseire 

és szabályzataira.

(2) felelős az általa  elfogyasztott és használt szerekért és módszerekért.

(3) tájékoztatja az őt segítő, illetve az irányítását végző Sportszakembert a 

doppingellenes kötelezettségeiről annak érdekében, hogy ne 

használjon, illetve ne alkalmazzon tiltott szert és tiltott módszert. A 

Sportoló ezenfelül tájékoztatja az őt segítő, illetve az irányítását végző
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Sportszakembert arról, hogy felelősséggel tartozik a Sportolóra

vonatkozó doppingellenes szabályok betartásáért a Sportoló számára 

nyújtott egészségügyi ellátás során.

(4) pontos és naprakész információt szolgáltatat a Magyar Olimpiai 

Bizottság számára szükség szerint és rendszeres időközönként a 

tartózkodási helyét és elérhetőségét illetően mind versenyen kívüli, 

mind verseny alatti doppingellenőrzés céljából (whereabouts) az 

Olimpiai Játékok hivatalos időszakát megelőző 1, azaz egy naptári 

évben, valamint az Olimpiai Játékok hivatalos időszaka alatt.

(5) a Magyar Olimpiai Bizottság rendelkezésére áll doppingellenőrzés 

céljából a Magyar Olimpiai Bizottság felhívására.

(6) a Magyar Olimpiai Bizottság és a Sportoló között létrejött szerződés

doppingellenes rendelkezéseinek eleget tesz és a személyét érintő

doppingellenes kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti.

3.2 A Sportoló felkészítését segítő, illetve az irányítását végző Sportszakember:

(1) a személyére, illetve az általa segített, illetve irányított Sportolóra

vonatkozó összes doppingellenes rendelkezést és szabályt elsajátítja, 

azoknak maradéktalanul eleget tesz, különös tekintettel a 

Doppingellenes Törvénykönyvre, a jelen Szabályzatra, az illetékes 

Doppingellenes Szervezetek rendelkezéseire és szabályzataira, 

valamint a sportágát irányító nemzetközi és hazai Szövetség

doppingellenes rendelkezéseire és szabályzataira.

(2) együttműködik a Magyar Olimpiai Bizottsággal, valamint segíti a 

Magyar Olimpiai Bizottságot a Doppingellenes Törvénykönyvben a 

Magyar Olimpiai Bizottságra telepített rend elkezések teljesítése 

érdekében.

(3) együttműködik az NDKT szervezetével, valamint segíti az NDKT

szervezetét a Doppingellenes Törvénykönyvben az NDKT szervezetére 

telepített rendelkezések teljesítése érdekében.

(4) elősegíti a Sportolóra vonatkozó ellenőrzési program végrehajtását.

(5) befolyást gyakorol a Sportoló értékrendszerére és cselekedeteire a

doppingellenes beállítottság és magatartás kialakítás érdekében.
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3.3 A Szövetség:

(1) elismeri a Magyar Olimpiai Bizottság joghatóságát és aláveti magát a 

jelen Szabályzatnak.

(2) együttműködik a Magyar Olimpiai Bizottsággal, valamint segíti a 

Magyar Olimpiai Bizottságot a Doppingellenes Törvénykönyvben a 

Magyar Olimpiai Bizottságra telepített rendelkezések teljesítése 

érdekében.

(3) együttműködik az NDKT szervezetével, valamint segíti az NDKT

szervezetét a Doppingellenes Törvénykönyvben az NDKT szervezetére 

telepített rendelkezések teljesítése érdekében.

(4) létrehozza és végrehajtja a Doppingellenes Törvénykönyvvel 

összhangban álló doppingellenes szabályzatát. 

(5) együttműködik a sportágát felügyelő Nemzetközi Sportági 

Szakszövetséggel a rendszeres doppingellenes programok végrehajtása 

érdekében.

(6) kötelezi azt a Személyt, aki

(a) a felügyelete alá tartozó sportágban vesz részt, vagy

(b) Sportolói jogállással tart nyilván, vagy a Sportoló felkészülését 

segítő, illetve az irányítását végző Sportszakemberrel és a 

Szövetséggel akár közvetlenül, akár a Szövetség általa elismert 

sportegyesülettel áll jogviszonyban

a Doppingellenes Törvénykönyvnek, a jelen Szabályzatnak és a 

Szövetség doppingellenes szabályzatának elismer ésére és betartására.

(7) kötelezi azt a Személyt, aki

(a) Sportolói jogállással a felügyelete alá tartozó sportágban vesz 

részt, vagy

(b) Sportolói jogállással tart nyilván és a Szövetséggel közvetlenül, 

vagy a Szövetség általa elismert sportegyesülettel áll 

jogviszonyban

rendelkezésre állásra mintavétel céljából, valamint a tartózkodási 

helyére és elérhetőségére vonatkozó pontos és naprakész információ 
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szolgáltatására mind versenyen kívüli, mind verseny alatti 

doppingellenőrzés céljából (whereabouts). 

(8) kötelezi, a tagsági jogviszony létesítésének előfeltételeként, az általa 

elismert tagot vagy sportegyesületet, hogy a doppingellenes 

szabályzata és rendelkezései a Doppingellenes Törvénykönyvvel 

egyezzenek meg.

(9) a szükséges intézkedéseket meghozza annak érdekében, hogy 

meggátolja a Doppingellenes Törvénykönyvben és a saját 

doppingellenes szabályzatában foglalt rendelkezések megsértését.

3.4 A 3.3 bekezdésben foglalt rendelkezéseken felül a Szövetség:

(1) elismeri és tiszteletben tartja a sportágát felügyelő Nemzetközi 

Sportági Szakszövetség vagy a Doppingellenes Törvénykönyv egyéb 

tagállama, illetve egyéb Szövetség doppingvétséggel kapcsolatban 

hozott határozatát bármilyen eljárási cselekmény lefolytatása nélkül 

azzal a feltétellel, hogy a határozatot az illetékességgel rendelkező 

testület hatáskörén belül hozta és az összhangban áll a Doppingellenes 

Törvénykönyvvel.

(2) haladéktalanul értesíti a Magyar Olimpiai Bizottságot doppingvétség 

elkövetése, valamint doppingvétség elkövetése miatt kiszabott 

joghátrány alkalmazása esetén a következő személyekre kiterjedő 

hatállyal:

(a) azon Személy érintettsége esetén, akire a doppingellenes 

szabályzatának személyi hatálya kiterjed;

(b) a sportágát felügyelő Nemzetközi Sportági Szakszövetség 

felügyelete vagy a doppingellenes szabályzatának hatálya alá 

tartozó Sportoló, a Sportoló felkészülését segítő, illetve az 

irányítását végző Sportszakember vagy egyéb Személy

érintettsége esetén.

(3) együttműködik, rendelkezésre áll, és haladéktalanul információt 

szolgáltat a Magyar Olimpiai Bizottság számára a Magyar Olimpiai 

Bizottság Főtitkárának vagy az Olimpiai Csapatvezetőnek felhívására 

annak érdekében, hogy a Doppingellenes Törvénykönyvben és a jelen 
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Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a Magyar Olimpiai Bizottság

végrehajtsa.

4. § DOPPINGELLENŐRZÉS EREDMÉNYÉNEK ELISMERÉSE

A Magyar Olimpiai Bizottság elismeri, az ellenőrzésre illetékes Doppingellenes Szervezet vagy 

az NDKT, a Doppingellenes Törvénykönyv rendelkezései alapján akkreditált dopping 

laboratóriumban végezett ellenőrzésének  eredményét.

5. § SZABÁLYSÉRTÉS

5.1 Bármely doppingellenes szabályba ütköző magatartás tanúsítása vagy cselekmény 

elkövetése megvalósítja a jelen Szabályzat megsértést.

5.2 A Doppingellenes Törvénykönyv 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 17. § alkalmazandók a 

doppingvétség megállapítására.

5.3 A Szövetség bármely a Magyar Olimpiai Bizottság irányába teljesítendő és a jelen 

Szabályzatban rögzített kötelezettségének mulasztása a jelen Szabályzatot sérti.

6. § DOPPINGVÉTSÉGET MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZAT ELISMERÉSE

A Magyar Olimpiai Bizottság elismeri, és tiszteletben tartja bármely doppingellenőrzésre 

illetékes Doppingellenes Szervezet tényállás megállapítását, amelyben bizonyítást nyert, hogy a 

jelen Szabályzat hatálya alá tartozó Személy doppingvétséget követett el, azzal a feltétellel, hogy 

a határozatot az illetékes testület hatáskörén belül hozta és az a Doppingellenes Törvénykönyv

rendelkezéseivel megegyezik.
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7. § A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRÉN BELÜL 
ALKALMAZHATÓ JOGHÁTRÁNYOK

7.1 Az a Személy, akinek az esetében a doppingellenőrzésre illetékes Doppingellenes 

Szervezet jogerősen megállapította, hogy az Olimpiai Játékok hivatalos időszakán 

kívül doppingvétséget követetett el, elveszíti jogát a Magyar Olimpiai Bizottság

tagsági jogviszonyára, illetve Olimpiai keret- és csapattagságára, Olimpiai 

akkreditációra és nevezésre, a Magyar Olimpiai Bizottság anyagi támogatására, illetve 

a Magyar Olimpiai Bizottság bármely szervezetében, vagy testületében betölthető 

tisztségre. Az alkalmazható joghátrány időtartamát a Magyar Olimpiai Bizottság a

Doppingellenes Törvénykönyv 10. és 11. § alapján határozza meg.

7.2 Az a Személy, akinek az esetében a doppingellenőrzésre illetékes Doppingellenes 

Szervezet jogerősen megállapította, hogy az Olimpiai Játékok hivatalos időszaka alatt 

doppingvétséget követetett el, elveszíti jogát a Magyar Olimpiai Bizottság tagsági 

jogviszonyára, az Olimpiai keret- és csapattagságára, az Olimpiai akkreditációra és 

nevezésre, a Magyar Olimpiai Bizottság anyagi támogatására, illetve a Magyar 

Olimpiai Bizottság bármely szervezetében, vagy testületében betölthető tisztségre 

életfogytig tartó időtartamra a határozat jogerőre emelkedésének napjától számítva.

7.3 A Magyar Olimpiai Bizottság elismer bármely doppingellenőrzésre illetékes 

Doppingellenes Szervezet vagy Szövetség által korábban alkalmazott joghátrányt 

annak érdekében, hogy a doppingvétség elkövetésének első- vagy másodrendűsége 

megállapítható legyen.

7.4 Amennyiben a Magyar Olimpiai Bizottság elismerésben részesít doppingvétséget

jogerősen megállapító határozatot 6. § alapján a következő joghátrányok kiszabására 

jogosult:

(1) Az a Személy, akinek az esetében jogerősen megállapítást nyert, hogy 

doppingvétséget követetett el az Olimpiai Játékok hivatalos időszakán 

kívül, elveszíti jogát a Magyar Olimpiai Bizottság tagsági 

jogviszonyára, az Olimpiai keret- és csapattagságára, az Olimpiai 

akkreditációra és nevezésre, a Magyar Olimpiai Bizottság anyagi 

támogatására, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság bármely 

szervezetében, vagy testületében betölthető tisztségre, a következő 

időtartamra:
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(a) 2 naptári év időtartamra a doppingvétség elkövetésének napjától

számítva.

(2) Az a Személy, akinek az esetében jogerősen megállapítást nyert, hogy 

doppingvétséget követetett el az Olimpiai Játékok hivatalos időszaka 

alatt, elveszíti jogát a Magyar Olimpiai Bizottság tagsági 

jogviszonyára, az Olimpiai keret- és csapattagságára, az Olimpiai 

akkreditációra és nevezésre, a Magyar Olimpiai Bizottság anyagi 

támogatására, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság bármely 

szervezetében, vagy testületében betölthető tisztségre életfogytig tartó 

időtartamra a határozat jogerőre emelkedésének napjától számítva.

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság elismerésben részesít bármely 

Nemzetközi Sportági Szakszövetség vagy Szövetség által korábban 

alkalmazott joghátrányt annak érdekében, hogy a Személy által 

elkövetett doppingvétség elkövetésének első- vagy másodrendűsége 

megállapítható legyen.

8. § A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRÉN BELÜL 
ALKALMAZHATÓ JOGHÁTRÁNYOKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI
SZABÁLYOK

8.1 A doppingvétség tényállásának feltárása és a doppingvétség megállapítása a 

Doppingellenes Törvénykönyv rendelkezései alapján történik.

8.2 A Személy által az Olimpiai Játékok hivatalos időszakán kívül elkövetett 

doppingvétség esetén a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai és Fair Play Bizottsága jár 

első fokon, amely testület maga határozza meg eljárási rendjét, a saját hatáskörén 

belül a Doppingellenes Törvénykönyv 8. §-val összhangban. A Magyar Olimpiai 

Bizottság Etikai és Fair Play Bizottsága határozatát a doppingvétség elkövetésétől 

számítottan 30 napon belül hozza meg. A Bizottság elnöke egy alkalommal 30 nappal 

meghosszabbíthatja a határozathozatalra nyitva álló határidőt. A testület határozata 

ellen írásban fellebbezés nyújtható be a határozat kihirdetésétől számított 15 napon 

belül a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségéhez, amely testület maga határozza meg 

eljárási rendjét, a saját hatáskörén belül a Doppingellenes Törvénykönyv 8. §-val 
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összhangban. A fellebbezésre nyitva álló határidő mulasztása jogvesztő. A 

fellebbezést a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége, mint másodfokon eljáró

fellebbviteli testület bírálja el. A fellebbezés a határozat végrehajtását nem érinti. A 

Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége az eset körülményeire való tekintettel és 

gondos minden részletre kiterjedő mérleges után a határozat végrehajtásának 

felfüggesztését rendelheti el, amennyiben a határozattal érintett Személy esetében 

indokolt. A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége határozatát a legközelebbi ülésén, 

vagy a fellebbezés benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg, amely jogerős

és végrehajtandó. A jogerős határozat bírói felülvizsgálata kezdeményezhető a 

határozat közlésétől számított 30 napon belül. 

8.3 A Személy által az Olimpia Játékok hivatalos időszaka alatt elkövetett doppingvétség 

esetén, a doppingvétséget megállapító Doppingellenes Szervezet határozata alapján, a 

Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlés felhatalmazásával a Csapatvezető jár el és 

határoz első fokon a doppingvétséggel érintett Személyt súlytó joghátrány tárgyában. 

A Csapatvezető az eset súlyosságára tekintettel, és a körülmények gondos, minden 

részletre kiterjedő mérlegelése alapján a doppingvétség elkövetésétől számított 8, 

illetve a tudomásszerzést követő 30 napon belül határoz. A Csapatvezető határozata 

ellen a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségéhez írásban fellebbezés nyújtható be a 

határozat kihirdetésétől számított 15 napon belül. A fellebbezésre nyitva álló határidő 

mulasztása jogvesztő. A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége maga határozza meg 

eljárási rendjét, a saját hatáskörén belül a Doppingellenes Törvénykönyv 8. §-val 

összhangban. A fellebbezést a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége, mint 

másodfokon eljáró fellebbviteli testület bírálja el. A fellebbezés a határozat 

végrehajtását nem érinti. A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége az eset 

körülményeire tekintettel és gondos minden részletre kiterjedő mérleges után a 

határozat végrehajtásának felfüggesztését rendelheti el, amennyiben a határozattal 

érintett Személy esetében indokolt. A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 

határozatát a legközelebbi ülésén, vagy a fellebbezés benyújtásától számított 60 napon 

belül hozza meg, amely jogerős és végrehajtandó. A jogerős határozat bírói 

felülvizsgálata kezdeményezhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül.
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9. § ÉRTESÍTÉS

A jelen Szabályzat alkalmazása során kiszabott joghátrány esetén a Magyar Olimpiai 

Bizottság az alkalmazott joghátrányról értesíti a következő szervezeteket:

(1) a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (a továbbiakban: NOB); 

(2) a Doppingellenes Törvénykönyv 14. § (1) szerint értesítésre jogosult 

személyeket;

(3) a Személy sportágát irányító, illetve felügyelő Szövetséget;

(4) az NDKT szervezetét;

(5) a WADA szervezetét; és

(6) a Magyar Olimpiai Bizottság által fontosnak ítélt, egyéb személyt.

10. § JOGORVOSLAT

10.1 Feltéve, hogy a Doppingellenes Törvénykönyv másként nem rendelkezik, a Magyar 

Olimpiai Bizottság által elismert doppingvétséget megállapító határozat elleni 

fellebbezés semmis, amennyiben az a Személy, akire a határozat vonatkozik, nem 

merítette ki a jogorvoslathoz fűződő jogát, illetve a tárgyalással kapcsolatos és a

határozathozatalra illetékes Doppingellenes Szervezet vagy a Szövetség által hozott 

határozat elleni jogorvoslati jogát.  Amennyiben az a Személy, akire a határozat 

vonatkozik, fellebbez a tárgyalásra vagy a határozathozatalra illetékes Doppingellenes 

Szervezet vagy a Szövetség által hozott határozat ellen, a Magyar Olimpiai Bizottság

elhalasztja a doppingvétség elismerését a jogorvoslati eljárásra illetékes fellebbviteli 

testület határozathozataláig, amely határozatot a Magyar Olimpiai Bizottság magára 

kötelezőnek ismer el.

10.2 A jelen Szabályzat alapján hozott határozat ellen a Doppingellenes Törvénykönyv 13. 

§ rendelkezései szerint fellebbezés nyújtható be. A határozat hatálya a fellebbezésre 

tekintet nélkül fennmarad és a végrehajtást nem érinti kivéve, ha a fellebbezés 

elbírálására illetékes testület a határozat végrehajtásának felfüggesztését rendeli el.
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11. § DOPPINGVÉTSÉG FELÜLVIZSGÁLATA

Amennyiben jogerősen megállapítást nyer, hogy a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó Személy

doppingvétséget követett el, de a határozathozatalt követően bizonyítottá válik, hogy a nevezett 

Személy cselekménye nem valósított meg doppingvétséget vagy egyébként a Személyt a

Nemzetközi Sport Állandó Választottbíróság (Court of Arbitration for Sport azaz CAS), illetve a 

Doppingellenes Törvénykönyv alapján eljáró illetékes Doppingellenes Szervezet fellebbviteli 

testülete a vád alól felmenti bármely szabálysértés tekintetében, a Magyar Olimpiai Bizottság

visszamenő hatállyal megsemmisíti a doppingvétség tényállását és a kiszabott joghátrányt, majd 

értesíti mindazon személyeket, akiket a 9. § alapján a joghátrány kiszabásakor értesített.

12. § EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁLRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK

Az Olimpiai Charta 28. § 3., az Alapszabály 5. § 1. és 2004. évi I. törvény 38. § (5) alapján a

Magyar Olimpiai Bizottság kizárólagosan jogosult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előírásaival 

összhangban sportágak és sportolók nevezésére a Téli és Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál (European Youth Olympic Festival a továbbiakban: EYOF) versenyeire. Az EYOF

versenyeit az Olimpiai Charta, Európai Olimpiai Bizottság EYOF Alapokmánya és a WADA 

szabályai szerint szervezik és bonyolítják, amelynek megfelelően a benevezett Sportoló

doppingellenőrzésen esik át. Tekintettel az EYOF versenyein résztvevő Sportoló kiskorú voltára

és az ebből fakadó jognyilatkozati-képességének törvényben rögzített feltételhez kötöttségére, a 

Sportoló fokozottan veszélyeztetett. Ennek következtében a Sportoló felkészítését segítő, illetve 

az irányítását végző Sportszakember felelőssége megelőzi a Sportoló felelősségét. A Személy

által az EYOF versenyein elkövetett doppingvétség esetén a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai és 

Fair Play Bizottsága jár első fokon, amely testület maga határozza meg eljárási rendjét, a saját 

hatáskörén belül a Doppingellenes Törvénykönyv 8. §-val összhangban és a jelen Szabályzat 8. § 

2. pontjában foglalt eljárási rend szerint.
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13. § ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

(a) A jelen Szabályzatban alkalmazott szavak, kifejezések és meghatározások jelentéstartalma 

megegyezik a Doppingellenes Törvénykönyvben használt szavak, kifejezések és 

meghatározások jelentéstartalmával.

(b) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az Olimpiai Játékok és az Olimpiai Mozgalom legfőbb 

irányító szerve, illetve döntéshozó testülete.

(c) A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, azaz World Anti-Doping Agency (WADA) 

jelenti az Olimpiai Játékokkal kapcsolatos doppingellenőrzésre illetékes nemzetközi 

szervezet.

(d) A Magyar Olimpiai Bizottság, mint a Doppingellenes Törvénykönyv részes Fele jelenti a 

NOB által elismert Nemzeti  Olimpiai Bizottságot, amely az Olimpiai Charta 28. § 3. 

pontja alapján kizárólagos illetékességgel rendelkezik országának képviseletére az 

Olimpiai Játékokon. Az Olimpiai Charta 28. § 7.2 pontja alapján a Magyar Olimpiai 

Bizottság nevezi és akkreditálja a sportolókat, csapatokat és hivatalos kísérőket az 

Olimpiai Játékokra.

(e) A Szövetség jelenti az országos sportági szakszövetséget, amely a sportágában kizárólagos 

jelleggel a Sporttörvényben, valamint más jogszabályokban meghatározott feladatokat lát 

el, és törvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol.

(f) A Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület jelenti, mint a National Anti-Doping 

Organization, azaz a Magyar Köztársaság Nemzeti Doppingellenes Szervezete, az 

55/2004. (III. 31.) Kormányrendelettel létrehozott a hazai doppingellenes tevékenység 

összehangolását ellátó szervezetet.

(g) Az Olimpiai Játékok jelenti a világ legnagyobb sport fesztiválját, amely a világ minden 

tájáról érkező sportolók találkozója, akiket az illetékes Nemzeti Olimpiai Bizottság 

kiválasztott és, akiknek a nevezését a NOB elfogadta .

(h) Az Olimpiai Játékok hivatalos időszaka jelenti az Olimpiai Falu hivatalos megnyitása és a 

hivatalos zárása közötti időszakot.

(i) A whereabouts jelenti a Sportoló tartózkodási helyére és elérhetőségére vonatkozó 

adatközlési kötelezettségét mind versenyen kívüli, mind verseny alatti doppingellenőrzés 

céljából, amelyet a Sportoló a Magyar Olimpiai Bizottság, a Szövetség, a WADA és a NOB

felhívására a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárva, haladéktalanul és 

hiánytalanul teljesít. 
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