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Kovács Csaba
elnök

Általános Rendelkezések
1. §
(1)

(2)

(3)

Jelen Doppingellenes Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja a Magyar Jégkorong
Szövetség (továbbiakban: MJSZ) doppingellenes feladatairól való rendelkezés, összhangban a
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség – Word Anti-Doping Agency – (továbbiakban: WADA)
nemzetközi követelményeinek, a Magyar Antidopping Csoport – Hungarian Anti-Doping Group –
(továbbiakban: HUNADO) Doppingellenes Szabályzatának, valamint a Nemzetközi Jégkorong
Szövetség – International Ice Hockey Federation – (továbbiakban: IIHF) Doppingellenes
Szabályzatának, továbbá a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.)
Korm. rendelet kötelező betartásával, a jégkorong sportág tisztaságának megőrzése
érdekében.
Az MJSZ ellátja a részére hatályos jogszabályokban, alapszabályukban, a nemzetközi
doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben
meghatározott feladatokat, a felvilágosítással és neveléssel kapcsolatos feladatokat,
kezdeményezi a versenyzőik doppingellenőrzését, valamint együttműködik a doppingellenes
tevékenységben részt vevő egyéb szervezetekkel.
A Szabályzat hatálya kiterjed az MJSZ által szervezett versenyrendszerben megrendezett
versenyeken résztvevő sportolókra, a jégkorong sportágban igazolt sportolókra, az eltiltás
hatálya alatt álló versenyzőre, és az eltiltás leteltét vagy visszavonulását követően a
versenyszerű sporttevékenység folytatását bejelentő sportolóra (a továbbiakban együtt:
versenyző, vagy sportoló) valamint a sportoló felkészítésében, illetve irányításában résztvevő
sportszakemberekre tekintet nélkül arra, hogy azok tevékenységüket munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy önkéntesként végzik, továbbá az MJSZ
tagszervezeteire.

(4)

Az IIHF által szervezett versenyeken az IIHF Doppingellenes Szabályzata alkalmazandó.

(5)

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, értelmezési kérdésekben, továbbá a jelen
szabályzat és a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának eltérése esetén a HUNADO
Doppingellenes Szabályzata irányadó.

Doppingvétségek
2. §
A Szabályzat alkalmazása során az egyes doppingvétségek meghatározása a WADA és az IIHF
szabályaival összhangban a HUNADO Doppingellenes Szabályzata 2. Cikkében foglaltak szerint
értelmezendő.

(1)

(2)

(3)

(4)

Doppingbüntetések
3. §
Az egyes doppingvétségekért kiszabott doppingbüntetés lehet
a) Egyéni eredmények automatikus érvénytelenítése
b) Egyéni szankciók
1. Eredmények érvénytelenítése azokon a sporteseményeken, amelyeken
doppingvétséget követnek el
2. Eltiltás alkalmazása tiltott anyagok és tiltott módszerek jelenléte, használata,
megkísérelt használata vagy birtoklása esetén
3. Eltiltás más doppingvétségekért
4. A versenyeredmények érvénytelenítése a mintavételt vagy a doppingvétség
elkövetését követően
5. Az eljárás költségeinek megtérítése, és a pénznyeremény elosztása
6. Pénzügyi és egyéb jogkövetkezmények
c) Csapatokat sújtó következmények
Ha meghatározott sporteseménnyel kapcsolatban a szövetség vagy a HUNADO csapatsportban
legalább két csapattagot értesít doppingvétséget megalapozó magatartás elkövetéséről a
HUNADO Doppingellenes Szabályzata 7. cikke szerint, akkor a csapat valamennyi tagját célzott
vizsgálatnak kell alávetni.
Ha a célzott vizsgálat eredményeként megállapításra kerül, hogy a csapat tagjai közül legalább
három sportoló doppingvétséget megalapozó magatartást követett el, a szövetség – a
doppingvétséget elkövető sportolókkal szemben lefolytatott doppingeljárás eredményétől
függetlenül – a csapatnak a versenyen elért eredményét megsemmisíti, kizárja a versenyből,
illetve a csapatot alacsonyabb osztályba sorolja.
A doppingbüntetések időtartama, mértéke, valamint kiszabásának eljárási rendje a HUNADO
Doppingellenes Szabályzata 9. Cikk – 11. Cikk rendelkezéseiben került meghatározásra, az IIHF
szabályozásával összhangban.

Sportolói versenyengedély felfüggesztése
4. §
Annak a játékosnak, akinek doppingellenőrzése alkalmával, a laborvizsgálat során talált pozitív
vizsgálati eredményről szóló értesítést kap a Magyar Jégkorong Szövetség, a versenyengedélye
azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül az eljárás lefolytatásának időtartamára.

(1)

(2)

(3)

(4)

A sportolók, sportszakemberek és a sportszervezetek doppingellenes feladati
5. §
A versenyző a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészülés és versenyzés 1. §
(1) bekezdésben hivatkozott szabályzatokban és a nemzetközi követelményekben
meghatározott előírásait mindenkor köteles betartani. Ennek keretében kötelezettsége
elkerülni különösen, hogy
a) tiltott szer kerüljön a szervezetébe,
b) ő maga, vagy vele összefüggésben más személy tiltott módszert alkalmazzon.
Amennyiben a versenyző tudomására jut, hogy más versenyző a doppingellenes tevékenység
szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés g)-h) pontjában
meghatározott doppingvétséget megalapozó magatartást úgy követ el, hogy azzal más
jogszabályok előírásait is megsérti, akkor az ilyen doppingvétség elkövetését megalapozó
magatartást jelentenie kell a HUNADO vagy a szövetség részére.
A versenyző felelős a szervezetéből származó mintából e rendelet és a vonatkozó nemzetközi
követelmény alapján kimutatott bármilyen tiltott szer, származék vagy marker jelenlétéért,
tiltott szer használatáért, valamint megkísérelt használatáért, vagy tiltott módszer
alkalmazásáért, vagy megkísérelt alkalmazásáért, függetlenül attól, hogy a jelenlét, használat,
alkalmazás tekintetében legalább gondatlanság, vagy a megkísérelt használat, alkalmazás
tekintetében szándékosság terheli-e.
A versenyző a fenti (1) – (3) bekezdésekben foglaltakon túl köteles
a) jelen Szabályzat megismerésére és betartására;
b) mintavétel céljára mindenkor rendelkezésre állni;
c) a vele kapcsolatba kerülő egészségügyi személyzetet tájékoztatni versenyzői
státuszáról, fokozott sportolói felelősségéről, a tiltott szerek használatának és tiltott
módszerek alkalmazásának a tilalmáról, továbbá arról, hogy a WADA mindenkori Tiltólistáján
szereplő tiltott szerek és tiltott módszerek – gyógyászati célú mentesség hiányában – a
versenyzőkkel összefüggésben még orvosi kezelés során sem alkalmazható;
d) a vonatkozó határozat megküldésével az elkövetést követő 10 éven belül tájékoztatni
az IIHF-t és a HUNADO-t, amennyiben doppingvétség alapjául szolgáló magatartás miatt vele
szemben bármilyen szerv által meghozott marasztaló (különösen fegyelmi, vagy bírósági)
határozat született;
e) együttműködni a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek és
nemzetközi doppingellenes szervezetek képviselőivel;

f) a jelen Szabályzat 3. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírásával alávetni magát
a Nemzetközi Sport Választott Bíróság (Court of Arbitration for Sport; a továbbiakban: „CAS”)
kizárólagos joghatóságának (alávetés) azon ügyekben, amelyekben a FINA Doppingellenes
Szabályzata, vagy a HUNADO Szabályzat szerinti jogorvoslati fórum a CAS;
g) azon versenyzők, akiket a Szövetség a HUNADO Szabályzata alapján regisztrációra
kötelez, kötelesek magukat regisztrálni a HUNADO rendszerében (www.antidopping.hu) és a
regisztráció keretein belül valós levelezési cím, továbbá a versenyző által rendszeresen
figyelemmel kísért és ellenőrzött elektronikus levélcím (e-mail cím) megadására, figyelemmel
arra, hogy a HUNADO a hatáskörébe utalt eljárások során elektronikus levelezés útján tartja a
kapcsolatot az érintett versenyzőkkel és egyéb személyekkel;
h) a HUNADO, az IIHF, vagy a sportoló felett hatáskörrel rendelkező, a HUNADO
Doppingellenes Szabályzatának 1. sz. függelékében meghatározott egyéb doppingellenes
szervezet által holléti („whereabouts”) információ szolgáltatására kötelezett versenyző a
tartózkodási helyére vonatkozó információkat az érintett doppingellenes szervezet előzetes
írásbeli tájékoztatásának megfelelően, kellő időben és módon, teljes körűen megadni;
i) azon versenyzők, akik a Szövetség versenynaptárában szereplő versenyen érvényes
nevezést követően a verseny helyszínén megjelennek, kizárólag a doppingellenőrzés alá
vonandó versenyzők névsorának kihirdetése után - ezt megelőzően pedig csak rendkívüli
esetben, a versenyigazgató külön engedélyével - jogosultak a verseny helyszínét képező
objektum elhagyására;
j) megtenni, illetve beszerezni és a Szövetség (vagy tagszervezete) rendelkezésére
bocsátani mindazokat a nyilatkozatokat, amelyeket a jelen Szabályzat részükre előír.
(5) Általános fegyelmi vétségnek minősül a versenyzőnek azon, a jelen Szabályzatban
meghatározott kötelezettségének a vétkes megszegése, amely a kormányrendelet szerint nem
minősül doppingvétségnek. Ebben az esetben a Szövetség a fegyelmi szabályzatában foglaltaknak
megfelelően eljárást indít a versenyzővel szemben.
(6) A sportszakember a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészítés és
versenyeztetés e rendeletben, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes
szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat köteles betartani, e
körben köteles a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek és nemzetközi
doppingellenes szervezetek képviselőivel együttműködni.
(7) A sportszakember a fenti (6) bekezdésben meghatározottakon túl köteles:
a) a jelen Szabályzat megismerésére és betartására;

b) a vonatkozó határozat megküldésével az elkövetést követő 10 éven belül tájékoztatni
az IIHF-t és a HUNADO-t, amennyiben doppingvétség alapjául szolgáló magatartás miatt vele
szemben bármilyen szerv által meghozott marasztaló (különösen fegyelmi, vagy bírósági)
határozat született;
c) együttműködni a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek és
nemzetközi doppingellenes szervezetek képviselőivel;
d) a jelen Szabályzat 3. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírásával alávetni magát
a CAS kizárólagos joghatóságának (alávetés) azon ügyekben, amelyekben az IIHF
Doppingellenes Szabályzata, vagy a HUNADO Szabályzat szerinti jogorvoslati fórum a CAS;
e) a versenyzők doppingellenőrzését célzó programokat elősegíteni;
f) szakmai és magántevékenységével, továbbá magatartásával és nyilatkozataival
előmozdítani a versenyzők „fair play” és doppingmentes attitűd iránti elköteleződését;
g) feliratkozni a HUNADO szakmai hírleveleire;
h) részt venni a Szövetség által megjelölt doppingellenes felvilágosításokon és/vagy
képzéseken;
i) tartózkodni a Tiltólista szerinti tiltott szer – megfelelő indokolás hiányában történő –
használatától, tiltott módszer – megfelelő indokolás hiányában történő –alkalmazásától,
valamint tiltott szer és tiltott módszer – megfelelő indokolás hiányában történő – birtoklásától;
j) megtenni és a Szövetség (vagy tagszervezete) rendelkezésére bocsátani mindazokat
a nyilatkozatokat, amelyeket a jelen Szabályzat részükre előír.
(8) Általános fegyelmi vétségnek minősül a sportszakembernek azon, a jelen Szabályzatban
meghatározott kötelezettségének a vétkes megszegése, amely a kormányrendelet szerint nem
minősül doppingvétségnek. Ebben az esetben a Szövetség a fegyelmi szabályzatában foglaltaknak
megfelelően eljárást indít a sportszakemberrel szemben.
(9)
A versenyző és a sportszakember jogosult arra, hogy attól a sportszervezettől, amelyben a
sporttevékenységet vagy a sportszakmai tevékenységet folytatja és az MJSZ-től, valamint más, a
nemzeti doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetektől naprakész felvilágosítást kapjon,
továbbá információ álljon rendelkezésére a doppingellenes tevékenységet meghatározó
jogszabályokról, nemzetközi követelményekről.
(6)
Az MJSZ tagszervezete
a) ismerteti a Szabályzatot sportvezetőikkel, sportszakembereikkel és a sportolóival.

b) a sportolóval kötött sportszerződésekben vagy annak mellékleteként köteles feltüntetni,
hogy a sportoló a doppinggal kapcsolatos információkat és az MJSZ Doppingellenes
Szabályzatát, a nemzetközi versenyen induló sportolók az IIHF Doppingellenes
Szabályzatát ismeri, és arra vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy
tartózkodik a doppingszerek és módszerek alkalmazásától.
c) Általános fegyelmi vétségnek minősül a jelen Szabályzatban meghatározott
kötelezettségének tagszervezet által történő megszegése. Ebben az esetben a Szövetség
a fegyelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően eljárást indít a tagszervezettel
szemben.
(7)

Amennyiben a sportoló orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus betegségben szenved,
amely indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát,
és erre tekintettel gyógyászati célú mentességért folyamodik sportorvosán, sportszervezetén
keresztül – a sportoló vagy a sportorvos bejelentését követő 48 órán belül írásos jelentésben
számol be az esetről a Szövetségnek, amelyhez csatolja az orvosi- vagy kórházi igazolásokat. A
Szövetség a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül továbbítja a HUNADOnak.

(8)

A HUNADO a gyógyászati célú mentességre vonatkozó kérelmet a hiánytalanul benyújtott
kérelem és mellékletei kézhezvételétől számított 30 napon belül megvizsgálja és határozattal
dönt a mentesség megadásáról vagy a kérelem elutasításáról, amelyről a WADA-t tájékoztatni
kell.

(9)

A HUNADO által megadott TUE engedély nem érvényes automatikusan nemzetközi
versenyeken, azt előzetesen, külön el kell fogadtatni au IIHF irányadó szabályai szerint.

(10) A Szövetség a jelen Szabályzattal, a jelen Szabályzat 1. § (1) bekezdésében rögzített
szabályokkal, valamint a HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban érvényesíti a
doppingtilalmat a magyar jégkorong sportágban. E körben a Szövetség
a) a tagszervezetek, versenyzők és sportszakemberek ez irányú írásbeli megkeresése
esetén a HUNADO-val együttműködve naprakész doppingellenes információt szolgáltat a
tagszervezetek, a versenyzők és sportszakemberek részére;
b) a sportági jellemzőkre figyelemmel elkészíti a doppingellenes tevékenységének
következő évre vonatkozó programját, amelyet a következő évi versenyeket magába foglaló
versenynaptárával együtt minden év december 1. napjáig megküld a HUNADO részére;

c) minden év január 15. napjáig megküldi a HUNADO és – tájékoztatásul – a
sportpolitikáért felelős miniszter részére az előző évi doppingellenes tevékenységéről készített
beszámolóját, a HUNADO honlapján (www.antidopping.hu) közzétett formanyomtatvány
alkalmazásával;
d) az IIHF rendelkezéseinek és a nemzetközi követelményeknek megfelelően a
nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó versenyzők körének meghatározása érdekében –
az érintett versenyző hozzájárulása alapján - adatot szolgáltat a HUNADO részére;
e) a tagszervezetek útján beszerzi (beszerezteti), nyilvántartja, a HUNADO ez irányú
megkeresése alapján pedig a HUNADO rendelkezésére bocsátja a jelen Szabályzat 1. sz.
mellékleteként csatolt nyilatkozat szerinti, a doppingellenőrzés nemzetközi
követelményeknek megfelelő végrehajtásához szükséges adatok kezeléséhez és
továbbításához hozzájáruló nyilatkozatokat a versenyzőktől;
f) a tagszervezetek útján beszerzi (beszerezteti), nyilvántartja, a HUNADO ez irányú
megkeresése alapján pedig a HUNADO rendelkezésére bocsátja a 18 éven aluli versenyzők
doppingellenőrzéséhez szükséges, a jelen Szabályzat 2. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozat
szerinti törvényes képviselői hozzájárulásokat;
g) a versenyzőktől, valamint a sportszakemberektől beszerzi, vagy a tagszervezetek
útján beszerezteti, nyilvántartja, a HUNADO ez irányú megkeresése alapján pedig a HUNADO
rendelkezésére bocsátja a Nemzetközi Sport Választottbíróság (CAS) kizárólagos
hatáskörének elfogadásáról szóló, a jelen Szabályzat 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatokat;
h) tanácskozási joggal részt vesz az előzetes felülvizsgálati eljárásokban;
i) kijelöli a Doppingbizottság, illetve a Dopping Fellebbviteli Bizottság elnökét, az elnök
személyéről és elérhetőségeiről (telefon, e-mail) pedig tájékoztatja a HUNADO-t;
j) a nem a HUNADO által kezdeményezett doppingellenőrzésekről a tudomásszerzést
követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a HUNADO-t;
k) a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a HUNADO-t, a
sportpolitikáért felelős minisztert és a Magyar Olimpiai Bizottságot az IIHF által lefolytatásra
kerülő doppingeljárás megindításáról és annak eredményéről;
l) gondoskodik arról, hogy a HUNADO által működtetett nyilvántartásban regisztrálja
magát valamennyi, a HUNADO mindenkor hatályos Doppingellenes Szabályzata szerint
regisztrációra köteles versenyző;

m) biztosítja a doppingellenes program megvalósításának forrását.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Doppingellenes kapcsolattartó
6. §
Az MJSZ Főtitkára a Szövetség doppingellenes feladatai ellátásának koordinációjára, a
doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekkel való együttműködésre a
doppingellenes tevékenységre vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó személyt jelöl ki
az MJSZ Versenybíróságának munkatársai közül, akinek megbízatása visszavonásig érvényes.
A kijelölést követő 5 munkanapon belül az MJSZ Főtitkára írásban tájékoztatja a HUNADO-t a
kapcsolattartó személyéről.
A doppingellenes kapcsolattartó feladatai
a) Kapcsolattartás a HUNADO-val,
b) Doppingellenes tevékenység koordinálása, erről szóló beszámoló készítése;
c) Megelőző tevékenység szervezése, erről szóló beszámoló készítése;
d) Sportolói regisztráció figyelemmel kísérése HUNADO honlapján,
e) A hiányosságokról figyelmeztetni a sportolókat;
f) Egyesületek tájékoztatása;
g) Dopping mintavételek megrendelése;
h) Adminisztráció.
Sportolói regisztráció, végrehajtás és ellenőrzés
7. §
Az MJSZ gondoskodik arról, hogy a HUNADO által működtetett nyilvántartásban regisztrálja
magát valamennyi, a szervezeti keretei között tevékenykedő, 16. életévét betöltött sportoló, aki
a) országos bajnokságon érmet szerzett, vagy
b) válogatott keret tagja, vagy
c) az MJSZ által finanszírozott edzőtáborban vesz részt akár Magyarországon, akár külföldön,
vagy
d) bármely olyan hazai, vagy külföldi versenyen indul, amely verseny a Szövetség
versenynaptárában szerepel.
A 7. § (1) bekezdésében meghatározott sportolói regisztráció határideje
a) a 7. § (1) bek. a) pontja esetében az éremszerzést követő 10. nap,
b) 7. § (1) bek. b) pontja esetében a tagsági viszony kezdőnapját megelőző nap 24. órája,
c) az 7. § (1) bek. c) pontja esetében az edzőtábor kezdőnapját megelőző nap 24. órája,
d) az 7. § (1) bek. d) pontja esetében a versenyen történő nevezésének a napján, a nap 24.
órájáig.
A regisztráció keretein belül kötelező

(4)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(1)

a) a sportolóról egy évnél nem régebben készült, a sportolót egyértelműen felismerhető
módon ábrázoló fénykép feltöltése
b) a sportoló valós, általa rendszeresen figyelemmel kísért és ellenőrzött elektronikus
levélcímének (e-mail cím) megadása
A regisztráció végrehajtása és ellenőrzés a Doppingellenes kapcsolattartó személy feladata.
Doppingellenes szövetségi program
8. §
Az MJSZ minden évre vonatkozóan Doppingellenes szövetségi programot készít az utánpótlás
válogatott stáb közreműködésével, melyet a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig
megküld a HUNADO részére.
A program elemei a tájékoztatás és megelőzés, különösen a rendszeresen tartott utánpótlás
válogatott összetartások alkalmával.
Ebben a programban kerül meghatározásra a doppingellenőrzésre szóló megrendelések
időpontja és mennyisége is.
Az előző évben végzett doppingellenes tevékenységről az MJSZ beszámolót készít, melyet a
tárgyévet követő év január 15. napjáig megküld a HUNADO részére.
A 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatokat a doppingellenes kapcsolattartó látja
el.
Szövetségi doppingellenőrzés rendje
9. §
Az MJSZ minden évben a Doppingellenes szövetségi program elkészítésekor meghatározza a
doppingellenőrzések mennyiségét. Elsősorban az alábbi bajnokságok és kupákban végez
ellenőrzést:
a) MOL Liga
b) Magyar Kupa,
c) U20 bajnokság.
Amennyiben a szövetstégi költségvetés engedi, sor kerül drogteszt végzésére az U18-U20
korosztályos sportolók körében is.
Szövetségi felvilágosító program
10. §
Az MJSZ a felvilágosító tevékenységét az alábbiak szerint végzi
a) Az MJSZ honlapján elérhetővé teszi a Doppingellenes Szabályzatát, valamint a HUNADO
hírleveleit
b) Utánpótlás válogatott összetartásokon korosztályonként évente legalább 2 alkalommal
felvilágosító előadásokat tart, melyek célcsoportjai a sportolók és az edzők

c) Az MJSZ által szervezett világbajnokságokon kisfilmekkel, szórólapokkal tájékoztatja a
szurkolókat, szülőket.

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

IIHF által kezdeményezett doppingellenőrzésekről való értesítés
11. §
Amennyiben a Magyarországon rendezett világbajnokságon a doppingellenőrzést az IIHF végzi,
ezen ellenőrzéseket megelőzően az MJSZ értesíti a HUNADO-t. A vizsgált magyar sportolók
adatait az MJSZ bekéri az IIHF-től és továbbítja a HUNADO részére.
Amennyiben az IIHF eljárást indít egy magyar sportolóval szemben, az MJSZ haladéktalanul
értesíti a HUNADO-t mind az eljárás megindításáról, mind annak lezárásáról és eredményéről.

Doppingbizottság és fellebbviteli bizottság
12. §
A HUNADO keretein belül működő doppingbizottság és dopping fellebbviteli bizottság három
tagból áll.
A doppingbizottság állandó tagja a HUNADO erre a feladatra kijelölt munkatársa, továbbá a MOB
által jelölt személy. Eseti tagja az MJSZ küldöttje, aki a bizottság elnöki tisztjét tölti be.
A doppingbizottság elnöke az MJSZ Főtitkára által delegált tag, aki orvos vagy jogász lehet.
Megbízatása a Főtitkár által történő visszavonásig érvényes.
A doppingeljárásra a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm.
rendelet 21-22. §, valamint a HUNADO Doppingellenes Szabályzata alkalmazandók.
A másodfokú eljárás lefolytatására a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának 13.2.1 pontja
szerinti esetekben a CAS rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, a reá vonatkozó eljárásrendnek
megfelelően. A HUNADO Doppingellenes Szabályzatának 13.2.2 pontja szerinti esetekben
másodfokon a HUNADO szervezeti keretei között működő Dopping Fellebbviteli Bizottság jár el,
melynek összetételére a doppingbizottságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy
a dopping fellebbviteli bizottságban nem vehet részt az a személy, aki az első fokú határozat
meghozatalában részt vett.
A doppingeljárás és a dopping fellebbviteli eljárás során lehetséges jogorvoslat tekintetében a
HUNADO Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

Sportolói adatkezelési hozzájárulás
14. §

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Az MJSZ kötelezi tagszervezeteit, hogy a tagsági jogviszonyban álló vagy szerződéses sportolók
adatkezelési hozzájárulását beszerezze, és azokat nyilvántartsa. Az adatkezelési hozzájárulás
érvényességének időtartama aláírástól számított 5 év.
Az „Adatkezelési hozzájárulás” mintadokumentuma a Szabályzat 1. számú mellékletét képezi.
Az MJSZ kötelezi a tagszervezeteit, hogy a tagsági jogviszonyban álló vagy szerződéses kiskorú
sportolók szülői hozzájárulásait beszerezze, és azokat nyilvántartsa. A Törvényes képviselői
hozzájárulás aláírástól a sportoló 18. éves koráig érvényes.
A „Törvényes képviselői hozzájárulás 18 év alatti sportoló doppingellenőrzéséhez”
mintadokumentuma a Szabályzat 2. számú mellékletét képezi.
Az MJSZ kötelezi tagszervezeteit, hogy a tagsági jogviszonyban álló vagy szerződéses sportolók
alávetési nyilatkozatait beszerezze, és azokat nyilvántartsa.
A „Nyilatkozat Nemzetközi Sport Választott Bíróság kizárólagos hatáskörének elfogadásáról”
mintadokumentuma a Szabályzat 3. számú mellékletét képezi.
A regisztrációra kötelezett sportolók esetében a Szabályzat 14. § (1)-(6) bekezdésben
meghatározott nyilatkozatok nyilvántartása és a HUNADO rendelkezésére bocsátása a
doppingellenes kapcsolattartó feladata.

Egyéb rendelkezések
15. §
(1)
(2)

Az MJSZ a doppingellenes feladatok ellátásáról a költségvetése terhére gondoskodik.
A jelen Szabályzat elválaszthatatlanul csatolt mellékletei:
1. sz. melléklet - adatkezelési hozzájárulás;
2. sz. melléklet - törvényes képviselői hozzájárulás 18 év alatti sportoló doppingellenőrzéséhez;
3. sz. melléklet - nyilatkozat a CAS kizárólagos hatáskörének elfogadásáról.

1.

számú melléklet

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS
Alulírott ………………………………… (szül. hely, idő: ……………………………………, a.n.:
……………………………………..,
lakcím:………………………………..,
sportszervezet:
………………………………...), a ……………………..………. Szövetség (a továbbiakban: Sportszövetség)
által kiállított versenyengedéllyel / rajtengedéllyel rendelkező sportolóként hozzájárulok ahhoz, hogy
a Magyar Antidopping Csoport a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm.
rendeletben, valamint a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007.
(V. 8.) Korm. rendeletben foglalt doppingellenes tevékenysége körében, a fent megjelölt adataimat, az
általam önkéntesen szolgáltatott holléti (ún. whereabouts) információkat, az esetleges gyógyászati
célú mentességemet és az azt megalapozó adatokat, valamint a mintavételek során általam kitöltött
nyomtatványokon megadott adataimat, és az esetleges korábbi mintaszolgáltatásaim és
doppingfegyelmi vétségeim tényét doppingellenőrzés, doppingellenes statisztikai elemzés, valamint
egy esetleges doppingeljárás lefolytatása céljából, a Sportszövetség, a Sportszövetség nemzetközi
szövetsége, valamint a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség részére, a jelen nyilatkozat aláírásától
számított tíz éven belül továbbítsa, valamint a Sportszövetség, a Magyar Antidopping Csoport, a
Sportszövetség nemzetközi szövetsége, és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség nyilvántartsa az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglaltaknak megfelelően.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy doppingellenőrzésem „A” (és "B") mintájának pozitív vizsgálati
eredménye, valamint doppingvétséget megalapozó egyéb magatartásom esetén erről, továbbá az
előzetes felülvizsgálati eljárás, valamint a doppingeljárás eredményéről az 43/2011. (III. 23.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján tájékoztatást kapjon a mintavételt megrendelő doppingellenes szervezet,
a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a Sportszövetség, a Sportszövetség nemzetközi szövetsége,
valamint a sportpolitikáért felelős miniszter.
A fenti adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről a Szövetség tájékoztatott.
Kelt: ……………………………..
…………………………………….
aláírás
Korlátozottan cselekvőképes sportoló törvényes képviselőjének belegyezése, utólagos jóváhagyása:
……………………………………
aláírás

……………………………………
aláírás

2.

számú melléklet

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÁS
18 ÉV ALATTI SPORTOLÓ DOPPINGELLENŐRZÉSÉHEZ

Alulírott ………………………………………………………… (törvényes képviselő szül. helye, ideje:
……………………………………,
a.n.:
………...………………………………..,
lakcíme:………………………………………………………………………………..……..), és
……………………………………………….…………………… (törvényes képviselő szül. helye, ideje:
……………………………………,
a.n.:
………………………………………..,
lakcíme:………………………………………………………………………………………....),
mint a kiskorú ……………………………………………………………. (gyermek neve szül. helye, ideje:
……………………………………….………………………………………,
a.n.:
…………………………………..,
lakcíme:
……………………………………………………,
sportága:……………………………..;
sportszövetsége: ..…………………………….……….; a továbbiakban: „Kiskorú”)
törvényes képviselői hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a Kiskorú a doppingellenes tevékenység
szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a sportbeli dopping elleni nemzetközi
egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben foglalt doppingellenes tevékenység
körében doppingellenőrzés keretein belül ellenőrizhető legyen.

Kelt: ……………………………..

……………………………………

…………………………………….

törvényes képviselő aláírása

törvényes képviselő aláírása

3.

számú melléklet

NYILATKOZAT
NEMZETKÖZI SPORT VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG
(COURT OF ARBITRATION FOR SPORT - CAS)
KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

Alulírott ………………………………… (szül. hely, idő: ……………………………………, a.n.:
……………………………………..,
lakcím:………………………………..,
sportszervezet:
………………………………...), a …………………………………. Szövetség (a továbbiakban: Sportszövetség)
által igazolt sportoló / szervezetrendszerében tevékenykedő sportszakember
(a megfelelő aláhúzandó)
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet,
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti
doppingellenes szervezet feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) érvényes
Doppingellenes Szabályzata alapján, alávetem magam a Nemzetközi Sport Választott Bíróság (Court
of Arbitration for Sport - CAS) kizárólagos joghatóságának (alávetés) azon ügyekben, amelyekben a
HUNADO Doppingellenes Szabályzata jogorvoslati fórumként a CAS-t határozza meg.
Elfogadom, hogy ezen eljárásokra CAS eljárási és ítélkezési szabályzata az irányadó.
Kelt: ……………………………..
…………………………………….
aláírás

Korlátozottan cselekvőképes sportoló törvényes képviselőjének belegyezése, utólagos jóváhagyása:

……………………………………
aláírás

……………………………………
aláírás

