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1. §
A Szabályzat hatálya
(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az asztalitenisz sportágban a Magyar Asztalitenisz Szövetség
(továbbiakban Szövetség) által kiadott versenyzői engedéllyel rendelkező valamennyi versenyzőre, a
versenyző felkészítésében, illetőleg irányításában résztvevő sportszakemberekre, valamint a Szövetség
versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre.
(2) Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hazai versenyrendszerben szervezett versenyekre,
továbbá a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség által elrendelt hazai doppingellenőrzésekre.
2. §
A versenyző, a sportszakember, a sportszervezetek és a Szakszövetség feladatai
(1) A versenyző a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészülés és versenyzés e
rendeletben, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályzataiban és a
nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat mindenkor köteles betartani. Ennek
keretében kötelezettsége elkerülni különösen, hogy
a) tiltott szer kerüljön a szervezetébe,
b) ő maga, vagy vele összefüggésben más személy tiltott módszert alkalmazzon.
(2) Amennyiben a versenyző tudomására jut, hogy más versenyző a 8. § (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.
(3) 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.
(4) 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.
(5) A versenyző és a sportszakember jogosult arra, hogy attól a sportszervezettől, amelyben a
sporttevékenységet vagy a sportszakmai tevékenységet folytatja és attól a sportszövetségtől, amelynek
a sportszervezet tagja, valamint más, a nemzeti doppingellenes tevékenységben részt vevő
szervezetektől naprakész felvilágosítást kapjon, továbbá információ álljon rendelkezésére a
doppingellenes tevékenységet meghatározó jogszabályokról, nemzetközi követelményekről.
(6) A sportszervezetek, részt vesznek a doppingellenes tevékenységben, ellátják a részükre
jogszabályokban, alapszabályukban, a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes
szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben meghatározott feladatokat, a HUNADO 5. § (2)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatával összhangban a felvilágosítással és neveléssel
kapcsolatos feladatokat, kezdeményezik versenyzőik doppingellenőrzését, valamint együttműködnek a
doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb szervezetekkel.
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(7) A szakszövetség érvényesíti a doppingtilalmat, amely során e rendelettel, a nemzetközi
doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályaival, a nemzetközi követelményekkel, valamint a
HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban
a) doppingszabályzatban rendelkezik
aa) a versenyzők, a sportszakemberek, valamint a tagságát képező sportszervezetek doppingellenes
tevékenységgel összefüggő feladatairól, kötelezettségeiről és a feladatok végrehajtásához szükséges
költségek biztosításáról,
ab) az e rendeletben meghatározott doppingbüntetésekről, azok időtartamáról, mértékéről, valamint a
büntetések kiszabásának részletes - sportág-specifikus - eljárási rendjéről,
b) a sportág nemzetközi szövetségének vonatkozó rendelkezéseinek és a további nemzetközi
követelményeknek megfelelően - sportágában a nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó versenyzők
körének meghatározása érdekében - az érintett versenyző hozzájárulása alapján adatot szolgáltat a
HUNADO részére,
c) nyilvántartja és a HUNADO rendelkezésére bocsátja a doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges
adatokat - különös figyelemmel a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők tartózkodási
helyére vonatkozó „whereabouts” információkra -, az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett
sportoló írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez
szükséges törvényes képviselői hozzájárulásokat,
d) a sportági jellemzőkre figyelemmel - meghatározott határidőre, megelőző év december 1-ig - elkészíti
doppingellenes tevékenységének következő évre vonatkozó programját, amely magában foglalja a
felvilágosítási és nevelési, valamint doppingellenőrzési tervét is,
e) minden év január 15-éig megküldi a HUNADO és - tájékoztatásul - a miniszter részére az előző évi
doppingellenes tevékenységéről készített beszámolóját
f) a nem a nemzeti doppingellenes szervezet által kezdeményezett doppingellenőrzésekről értesíti a
nemzeti doppingellenes szervezetet, a minisztert és a MOB-ot,
g) a nemzetközi szövetség által lefolytatásra kerülő doppingeljárás megindításáról és annak
eredményéről értesíti a nemzeti doppingellenes szervezetet, a minisztert és a MOB-ot.
f) A HUNADO által összeállításra került vizsgálat-eloszlási terv véleményezésének jogkért a
mindenkori elnökség gyakorolja, a véleményt a terv készhez vételétől számított 30 napon belül köteles
eljuttatni a HUNADO számára.
(8) A versenyző köteles a HUNADO Szabályzat 5.6.9-es pontjának megfelelően elvégezni a sportolói
regisztrációt, míg a Szakszövetség köteles a regisztrációk ellenőrzésére.
3. §
(1) A Magyar Asztalitenisz Szövetség által kijelölt doppingellenes kapcsolattartó személy a mindenkori
főtitkár, ellenkező esetben a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége köteles kijelölni egy fő
kapcsolattartót.
(2) A kapcsolattartó személyében történő változások esetén a változás napját követő 5 munkanapon
belül köteles az MOATSZ tájékoztatni a HUNADO-t írásban.
(3) A kapcsolattartó köteles ellátni a 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 4. §-ban foglalt a sportági
szakszövetségre jutó és egy személyben ellátható feladatokat.
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4. §
A doppingellenes szakszövetségi program
(1) A Szakszövetség doppingellenes programot köteles működtetni, ennek mindenkori
szempontrendszerét a körülmények figyelembe vételével – versenyrendszer, költségvetés, válogatottak
– szükséges meghatározni. A tevékenységnek az alábbi két tevékenységet kell felölelnie:
a) doppingellenőrzés; Az MOATSZ szúrópróba szerűen végeztethet ellenőrzést, illetve kijelölhet olyan
hazai rendezésű sportrendezvényt, melyen a mintavétel kötelező,
b) felvilágosítás; Célja, hogy a versenyző sportteljesítménye fokozása érdekében doppingot ne
használjon, vagy ne alkalmazzon. Minden, a nevezéskor leadott csapatvezető köteles évente legalább
két alkalommal doppingellenes előadást tartani, melyhez a háttéranyagokat az MOATSZ a HUNADOval együttműködve rendelkezésre bocsátja,
c) a feladatok ellátásához szükséges költségeket a mindenkori éves költségvetés terhére kell felvezetni.
5. §
A doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság feladatai
(1) A doppingbizottság az e rendeletben, más jogszabályokban és a vonatkozó nemzetközi
követelményekben foglaltak szerint felelős az első fokú doppingeljárások lefolytatásáért.
(2) A doppingbizottság a HUNADO szervezeti keretei között működik. A doppingbizottság
működésével, a doppingeljárások előkészítésével kapcsolatos ügyviteli, titkársági feladatok ellátását és
az ezzel összefüggő költségeket a HUNADO biztosítja.
(3) A doppingbizottság három tagból áll. Állandó tagja a HUNADO erre a feladatra kijelölt munkatársa,
továbbá a MOB által jelölt személy, eseti tagja annak a szövetségnek a delegáltja, amelynek sportágában
az eljárás alá vont versenyző a sporttevékenységét folytatja, vagy az eljárás alá vont sportszakember a
szakmai tevékenységét gyakorolja. A doppingbizottság elnöke a szövetség által delegált tag.
(4) A doppingbizottság elnöke és tagjai e feladatuk ellátása során a doppingellenes tevékenységben részt
vevő szervezetek részéről nem utasíthatók, doppingellenes tevékenységüket ezen szervezetektől
függetlenül végzik.
(5) A doppingbizottságban elnökként és tagként nem vehet részt az,
a) aki doppingvétséget követett el,
b) aki a doppingellenőrzés bármely korábbi szakaszában részt vett,
c) akitől az ügy elfogulatlan, pártatlan megítélése egyébként nem várható el.
(6) A Szakszövetség által delegált főnek – bizottsági elnöknek – rendelkezésre kell állni a HUNADO
által meghatározott időpontban, valamint elő kell segítenie a mielőbbi tárgyalást és köteles
együttműködni az előkészítés során az érintettekkel. Az MOATSZ elnöksége jogosult személyt jelölni
a bizottságba, mely visszavonásig, lemondásig, elhalálozásig érvényes.
6. §
(1) A doppingbizottság első fokon meghozott határozatával szemben benyújtott fellebbezés
eredményeként induló másodfokú doppingeljárást a dopping fellebbviteli bizottság folytatja le.
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(2) A dopping fellebbviteli bizottság szervezetére, működésére, összetételére és összeférhetetlenségi
szabályaira az 5. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a dopping fellebbviteli
bizottságban nem vehet részt az a személy sem, aki az első fokú határozat meghozatalában részt vett.
7. §
(1) A doppingbizottság, illetve a dopping fellebbviteli bizottság tagjaként a MOB 1-1 személyt jelöl ki,
akik tisztségüket 4 évig töltik be. A doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság tagja csak
olyan személy lehet, aki jogász, orvos, más egészségügyi felsőfokú, vagy a sport területén képesítéshez
kötött tevékenységek gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott felsőfokú szakirányú
végzettséggel és a doppingellenes tevékenység területén legalább hároméves szakmai tapasztalattal
rendelkezik. A MOB a kijelölést - új személy egyidejű kijelölése mellett - a 7. § (5) bekezdésében
meghatározott esetekben visszavonhatja, és a tagok e tisztségükről bármikor, a lemondási szándék
bejelentésétől számított 30 napos határidővel lemondhatnak.
(2) A HUNADO a doppingeljárás előkészítése során felkéri a MOB-ot, hogy a konkrét
doppingeljárásban a doppingbizottság, illetve a dopping fellebbviteli bizottság tagjaként eljáró személyt
jelölje ki.
8. §
A doppingvétség
(1) Doppingvétséget követ el a versenyző, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is
figyelemmel
a) a testéből származó mintában
aa) azon szerek kivételével, amelyek tekintetében a tiltólista egyedi mennyiségi határérték eléréséhez
vagy meghaladásához köti a doppingvétség megállapítását - bármilyen mennyiségben jelen van a
tiltólistán szereplő tiltott szer, annak származéka vagy markerje,
ab) a tiltólista szerint egyedi mennyiségi határérték eléréséhez vagy meghaladásához kötött
doppingvétség esetén - a tiltólista szerinti egyedi mennyiségi határértéket eléri vagy meghaladja a tiltott
szer, annak származéka vagy markerje,
b) a tiltólistán szereplő tiltott szert használ, vagy tiltott módszert alkalmaz - függetlenül annak
sikerességétől -, vagy a használatot, alkalmazást megkísérli,
c) a mintaszolgáltatást elkerüli, vagy megfelelő indoklás hiányában megtagadja, vagy a mintaszolgáltatást
elmulasztja azt követően, hogy arról szabályszerű értesítést kapott, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem
tartja be, vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza,
d) a versenyen kívüli vizsgálat céljából történő rendelkezésre állásra vonatkozó előírásokat - ideértve a
tartózkodási helyre előírt információk benyújtását, és a vonatkozó nemzetközi szabványban előírtak
szerint bejelentett mintavétel kihagyását - a szövetség doppingszabályzatában részletesen meghatározott
módon, 12 hónapon belül legalább három esetben bármely formában megsérti,
e) a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli, különösen, ha a doppingellenőrt szándékosan
akadályozza, vagy azt megkísérli, megtéveszti a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek
képviselőit, vagy befolyásolja a doppingellenőrzés során a vonatkozó nemzetközi követelmény alapján
hivatalosan részt vevő személyeket, vagy azt megkísérli,
f) versenyidőszakban bármilyen tiltott szert vagy tiltott módszert birtokol, vagy versenyen kívüli
időszakban bármilyen, versenyidőszakon kívül tiltott szert vagy tiltott módszert birtokol, kivéve, ha
igazolja, hogy a birtoklással érintett szer, módszer vonatkozásában gyógyászati célú mentességet élvez,
vagy más elfogadható, elsősorban egészségügyi okokra visszavezethető indokolást ad,
g) tiltott szert vagy tiltott módszert, vagy tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott
módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását jogosulatlanul előállítja, kidolgozza,
megszerzi, értékesíti, bármely más formában versenyző, sportszakember vagy más személy részére
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átadja, más formában megismerteti, szállítja, terjeszti, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé teszi,
vagy ezeket megkísérli,
h) versenyidőszakban más versenyzőnek bármilyen tiltott szert bead, vagy bármilyen tiltott módszert, a
tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának,
alkalmazásának leírását más versenyzővel összefüggésben alkalmazza, vagy versenyen kívüli időszakban
más versenyzőnek versenyidőszakon kívül tiltott szert bead, vagy tiltott módszert, a tiltott módszer
felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának
leírását más versenyzővel összefüggésben alkalmazza, ezekhez vagy ezek leplezéséhez segítséget nyújt,
ezekben közreműködik, vagy ezeket megkísérli,
i) doppingvétség elkövetésében vagy annak kísérletében, vagy a 31. § (1)-(3) bekezdése rendelkezéseinek
más személy általi megsértésében közreműködik, azt ösztönzi, ahhoz vagy annak leplezéséhez segítséget
nyújt, vagy ezek elkövetésére rábír, vagy ezek elkövetésével összefüggésben bármely más típusú
szándékos cselekményt valósít meg, vagy azt megkísérli,
j) eltiltás hatálya alatt álló vagy olyan sportszakemberrel valósít meg sportszakmai együttműködést vagy
azt leplezi, akit - olyan magatartás miatt, ami doppingvétségnek minősül - büntetőeljárás vagy fegyelmi
eljárás eredményeként elítéltek vagy foglalkozásának gyakorlásától eltiltották feltéve, ha előtte a
versenyzőt szabályszerűen értesítették a sportszakember eltiltott státuszáról és az együttműködés
következményeiről.
(2) Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is
figyelemmel
a) versenyidőszakban a versenyzővel összefüggésben bármilyen tiltott szert vagy tiltott módszert
birtokol, vagy azzal rendelkezik, vagy versenyen kívüli időszakban bármilyen, versenyidőszakon kívül
tiltott szert vagy tiltott módszert a versenyzővel összefüggésben birtokol vagy azzal rendelkezik, kivéve,
ha igazolja, hogy a birtoklással, rendelkezéssel érintett szer, módszer vonatkozásában a versenyző
gyógyászati célú mentességet élvez, vagy más elfogadható, elsősorban egészségügyi okokra
visszavezethető indokolást ad,
b) versenyidőszakban versenyzőnek bármilyen tiltott szert bead, vagy bármilyen tiltott módszert, a
tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának,
alkalmazásának leírását a versenyzővel összefüggésben alkalmazza, vagy versenyen kívüli időszakban
versenyzőnek versenyidőszakon kívül tiltott szert bead, vagy tiltott módszert, a tiltott módszer
felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának
leírását versenyzővel összefüggésben alkalmazza, tiltott szert vagy tiltott módszert, vagy tiltott módszer
felhasználására alkalmas eszközt, vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának
leírását jogosulatlanul előállítja, kidolgozza, megszerezi, értékesíti, bármely más formában versenyző,
más sportszakember vagy harmadik személy részére átadja, más formában megismerteti, szállítja,
terjeszti, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé teszi,
c) az a) és b) pontban meghatározott doppingvétségek elkövetéséhez segítséget nyújt, abban
közreműködik, vagy ezeket megkísérli,
d) a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli, különösen, ha a doppingellenőrt szándékosan
akadályozza, vagy azt megkísérli, megtéveszti a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek
képviselőit, vagy befolyásolja a doppingellenőrzés során a vonatkozó nemzetközi követelmény alapján
hivatalosan részt vevő személyeket, vagy azt megkísérli,
e) tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, vagy valaki a versenyzőnek a doppingoláshoz segítséget
nyújt, és ezt nem jelenti be a HUNADO-nak.
f) tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, illetve valaki a versenyzőnek a doppingoláshoz
segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a doppingellenes szervezetnek.
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9. §
A doppingellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések
(1) A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett vagy előzetes bejelentés
nélküli, és kiterjed minden - versenyengedéllyel rendelkező - versenyzőre.
(2) Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen kívüli időszakban is.
(3) Az ellenőrzés elrendelésére a hazai Nemzeti Doppingellenes Szervezet, a WADA, az Nemzetközi
Asztalitenisz Szövetség, a Nemzetközi és a Nemzeti Olimpiai Bizottság, továbbá a Szövetség jogosult.
(4) Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a versenyző a versenytől visszalép, továbbá ha a verseny
előtt vagy a versenyen megsérül.
(5) Az ellenőrzést a versenyző emberi méltósághoz fűződő jogainak tiszteletben tartásával kell
elvégezni.
(6) Az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget – be nem jelentett ellenőrzés
esetén is – a verseny szervezője köteles biztosítani. Minden más – ellenőrzéssel kapcsolatos – személyi
és tárgyi feltételek biztosítása az ellenőrzést elrendelő feladata.
(7) A feltételek meglétét a versenybíróság elnöke a verseny előtt ellenőrzi. Ha a verseny a személyi vagy
tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, az ebből eredő többletköltségeket a mulasztó fél viseli.
(8) Az ellenőrzés költségeit, az ellenőrzést elrendelő vagy az azt megrendelő szervezet viseli.
(9) Az ellenőrzésre egyebekben az 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat kell
alkalmazni.
10. §
Az előzetes felülvizsgálati eljárás
(1) A mintavételt és –kezelést követően az előzetes felülvizsgálati eljárás lefolytatása a Szövetség
feladata.
(2) Az előzetes felülvizsgálati eljárást az Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség Doppingellenes
Szabályzata előírásainak figyelembevételével a Szövetség főtitkára, vagy az általa ezzel megbízott
személy folytatja le.
(3) Ha a doppingellenőrzésre levett – az 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet szerinti – „A” jelű minta
vizsgálatának eredménye pozitív, az előzetes felülvizsgálati eljárás keretében meg kell vizsgálni, hogy
a) a versenyző rendelkezik-e gyógyászati célú mentességgel;
b) történt-e nyilvánvaló eltérés a doppingellenőrzésre vonatkozó nemzetközi előírástól.
(4) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy a versenyző
gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a nemzetközi előírástól, a pozitív
eredménnyel járó hátrányos következmények nem alkalmazhatók.
(5) Az a versenyző, aki orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus betegségben szenved, amely
indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú
mentességért folyamodhat a Magyar TUE Bizottsághoz.
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(6) A Magyar TUE Bizottság a gyógyászati célú mentességre vonatkozó kérelmet annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül megvizsgálja, és határozattal dönt a mentesség megadásáról vagy a kérelem
elutasításáról, amelyről az Nemzetközi Asztalitenisz Szövetséget és a WADA-t tájékoztatni kell.
(7) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú mentességet, vagy olyan nyilvánvaló
eltérést a nemzetközi előírásoktól, amelyek az „A” jelű minta pozitív eredményét érvénytelenné tennék,
a Szövetségnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a versenyzőt arról, hogy
a) pozitív vizsgálati eredmény született;
b) melyik doppingellenes szabályt sértette meg;
c) a versenyzőnek jogában áll kérni a „B” jelű mintája analízisét;
d) a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a versenyző lemondott a „B” jelű minta
vizsgálatának jogáról;
e) a versenyzőnek, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen lenni a „B” jelű minta
kinyitásánál és vizsgálatánál;
f) a versenyzőnek jogában áll kérni az „A” és „B” jelű mintája vizsgálati dokumentációját.
11. §
A doppingeljárás
(1) Ha a doppingellenőrzés eredménye pozitív, vagy a versenyző a 8.§ (1) bekezdésben meghatározott
pontjaiban meghatározott magatartást tanúsít, illetve a doppingolás tényét elismerte, vele szemben a
Doppingbizottság doppingeljárást folytat le.
(2) Ha a sportszakember a 8.§ (2) bekezdésében meghatározott magatartást tanúsít, vele szemben a
Doppingbizottság doppingeljárást folytat le.
(3) A doppingeljárást első fokon a Doppingbizottság folytatja le. A Doppingbizottság doppingvétség
esetén a 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, jelen Szabályzat
figyelembevételével jár el.
(4) A doppingeljárást másodfokon a Dopping Fellebbviteli Bizottsága folytatja le. A Dopping
Fellebbviteli Bizottsága doppingvétség esetén jelen Szabályzat figyelembevételével jár el.
(5) Az első fokon eljáró Doppingbizottság határozatával meghozott büntetés ellen benyújtott
fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, de a másodfokon eljáró Dopping Fellebbviteli Bizottsága elnöke
a büntetés végrehajtását indokolt esetben, kérelemre felfüggesztheti.
(6) Doppingeljárás a doppingvétség elkövetésétől számított tíz éven belül indítható. Külföldön
elkövetett doppingvétség esetén a határidőt az eljárás alá vont versenyző vagy sportszakember belföldre
történő visszaérkezésétől kell számítani.
(7) Az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás részletes szabályaira a jelen Szabályzatban
foglalt eltérésekkel a 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben rendelkezései az irányadók.
(8) A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként a megállapított doppingvétség doppingeljárás
lefolytatása nélkül, az adott versenyen elért eredmények megsemmisítését vonja maga után, továbbá
amennyiben a versenyző a sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerés kapott,
azokat köteles visszaszolgáltatni.
(9) A (8) bekezdésben meghatározottak alkalmazása akkor is kötelező, ha a versenyző bizonyítja, hogy
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a doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság sem terheli.
12. §
A büntetések
(1) A Szövetség az 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) a) pontja értelmében ezen Korm. rendelet
és a HUNADO szerinti doppinglista, valamint a doppingolás körülményeinek figyelembevételével a
HUNADO mindenkori hatályos szabályzata szerinti büntetést lehet kiszabni a sportolókra. A
doppingbüntetésekről, azok időtartamáról, mértékéről egységes rendelkezés dönt, melyet a HUNADO
szabályzata tartalmaz.
(2) A büntetések kiszabásának részletes – sportág-specifikus – eljárási rendje esetében az Nemzetközi
Asztalitenisz Szövetség doppingellenes szabályzatát kell irányadónak tekinteni.
(3) Doppingvétség esetén a Magyar Asztalitenisz Szövetség az Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség
vonatkozó szabályzata és a nemzetközi követelmények szerint gondoskodik a versenyző
versenyengedélyének felfüggesztéséről.
13. §
(1) Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezet által
szervezett doppingellenes felvilágosító és rehabilitációs programokon kívül - a (2) és a (7) bekezdésben
meghatározott kivétellel - semmilyen formában nem vehet részt versenyrendszerben szervezett
versenyen vagy sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és
sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban, kivéve nézőként.
(2) Az a személy, akivel szemben 4 évnél hosszabb időtartamú eltiltás került kiszabásra, a 4 év elteltét
követően - azon sportágon kívül, amelyben a doppingvétséget elkövette - részt vehet alacsonyabb
bajnoki osztályban szervezett versenyeken, feltéve, ha
a) az adott sportág versenyszabályzatában meghatározottak szerint az alacsonyabb bajnoki osztályból
nem kvalifikálhatja magát országos vagy nemzetközi versenyre, illetve
b) 18 éven aluli versenyzőkkel nem végez sportszakmai tevékenységet.
(3) Az eltiltás hatálya alatt a versenyző sportszakemberként, a sportszakember pedig versenyzőként nem
tevékenykedhet.
(4) Az eltiltás hatálya alatt a versenyző köteles a doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges adatokról
- a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző esetén ideértve a tartózkodási helyét - és azok
megváltozásáról a szövetséget és a HUNADO-t tájékoztatni, és versenyen kívüli vizsgálatok céljából
részére rendelkezésre állni. Ha az eltiltás hatálya alatt álló versenyző a szervezett sporttevékenységben
való részvételtől visszavonul, és versenyzői jogállása megszűnik, de később vissza kíván térni
versenyzőként a szervezett sporttevékenységben való részvételhez, akkor a szövetség és a HUNADO
egyidejű értesítése mellett vállalja, hogy a visszavonulásának időpontjában az eltiltás büntetésből még
hátralévő időtartammal megegyező időszakban versenyen kívüli doppingellenőrzésének aláveti magát.
(5) Az eltiltás hatálya alatt álló versenyző szervezett sporttevékenységbe való visszatérésének feltétele a
sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatában meghatározott számú, de legalább 1 negatív
eredményű mintaszolgáltatás teljesítése.
(6) Az (5) bekezdés szerinti mintaszolgáltatással összefüggő minta-analízisek közül 1 költsége
számolható el a HUNADO részére biztosított állami támogatás terhére.
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(7) Az eltiltás hatálya alatt álló versenyző részt vehet a sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen,
edzőtáborban, vagy használhatja a sportszervezet, szövetség sportlétesítményeit
a) az eltiltás időtartamának utolsó 2 hónapjában, vagy
b) a kiszabott eltiltás időtartamának utolsó negyedében, ha az nem éri el az a) pontban meghatározott
időtartamot.
(8) Amennyiben a versenyző, sportszakember megsérti az eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi
tilalmat, az eredetileg kiszabott eltiltási időtartam utolsó napján az eltiltás időtartama újrakezdődik. Az
eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalom megsértésével elért bármilyen eredményt meg kell
semmisíteni.
(9) Az eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalom megsértése miatt indított doppingeljárásban a
versenyző vagy a sportszakember által elkövetett cselekmény súlyossága vagy az eset körülményei
alapján az eredetileg kiszabott eltiltási időtartam utolsó napján újrakezdődő eltiltás időtartama
módosítható.
14. §
A fogalmak értelmezése
Jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak értelmezése megegyezik a jelen szabályzat elválaszthatatlan
mellékletét képező Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 1. Függelékében szereplő fogalmak
meghatározásaival
15. §
Mellékletek
Jelen Szabályzatnak elválaszthatatlan melléklete az Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség Doppingellenes
Szabályzata
(elérhető
http://www.asztalitenisz.org/Liitetiedostot/Antidoping/2015%20AntiDoping/Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség%20Anti_Doping%20Rules.pdf), a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökség Nemzetközi Doppingellenes Szabályzata (elérhető: https://wada-mainprod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-code-hu.pdf),
valamint
a
HUNADO
Doppingellenes szabályzata, és a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.),
324/2014 (XII. 15.) Korm. rendeletek (http://antidopping.hu/editor_up/324_2014.pdf).
(1) Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
(2) Törvényes képviselői hozzájárulási nyilatkozat
(3) Alávetési nyilatkozat
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16. §
Hatályba léptető rendelkezések
Jelen szabályzatot a Szövetség elnöksége 2015. 03. 09. napján megtartott Elnökségi ülésen fogadta el.
Jelen szabályzatot a Szövetség Elnöksége 2015 03. 09-én lépteti hatályba.

_______________________________________
Magyar Asztalitenisz Szövetség
képv.: Nátrán Roland Elnök
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1. számú melléklet
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………. (szül. hely, idő: ……………………………………, a.n.:
……………..............................,
lakcím:
………………………………………………….,
sportszervezet: ………………………….), a Magyar Asztalitenisz 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
előzetesen felülvizsgálati eljárás, valamint a doppingeljárás eredményéről a 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 beleegyezése, utólagos jóváhagyása:
............................................
aláírás
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2. számú melléklet
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÁS
18 ÉV ALATTI SPORTOLÓ DOPPINGELLENŐRZÉSÉHEZ
Alulírott ………………………………………………… (törvényes képviselő szül. helyes, ideje:
……………………………………., a.n.: …………………………………………., lakcíme:
……………………………………………………………………………………) és,
…………………………………………………………… (törvényes képviselő szül. helyes, 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
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3. számú melléklet
ALÁVETÉSI NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………………………(név)……….......................... (egyesület) mint a
fenti egyesület játékosa/sportszakembere* kijelentem, hogy valamennyi, a HUNADO
Szabályzatban érintett ügycsoport tekintetében alávetem magam a Nemzetközi Sport
Választott Bizottság (Court of Arbitration for Sport – CAS), mint kizárólagos hatáskörrel
rendelkező szerv eljárásának.
Az alávetési nyilatkozat szerinti kötelezettségvállalás mindenféle korlátozásoktól mentes.
Jelen alávetési nyilatkozat visszavonásig érvényes.
Kelt: ……………….......
............................................
aláírás
*: Választása szerint a megfelelő szövegrész aláhúzandó
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