DOPPING SZABÁLYZAT

1.§
A dopping szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a versenyszerűen sportolókra, a
Magyar Pétanque Szövetség (a továbbiakban: MAPESZ) szervezeti egységeire és tagszervezeteire,
valamint a sportoló felkészítésében, illetve irányításában résztvevő sportszakemberekre.

2.§
E szabályzat alkalmazásában:
a) Dopping: a doppinglista szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó, - vagy annak
elfedését, illetve gyorsabb kiürítését elősegítő – szer, készítmény vagy élettani vegyület,
továbbá az 1. számú melléklet szerinti módszer.
b) Doppingolás: a doppinglistán szereplő doppingszerek, készítmények, módszerek
alkalmazása abból a célból, hogy közvetlen vagy közvetett módon mesterségesen növeljék
a sporttevékenység során elérhető teljesítményt, függetlenül attól, hogy az az elvárt
eredményre vezet-e.
c) Doppinglista: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvos Bizottsága, a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökség (WADA), illetve az illetékes nemzetközi sportszervezetek
(nemzetközi sportági szakszövetségek, Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő
Csoportja) által időszakonként aktualizált és közzétett azon hatóanyagok jegyzéke,
amelyeknek a sportoló szervezetéből történő kimutatása esetén a doppingolás
megállapítást nyer. A mindenkor hatályos doppinglistát a doppingellenes tevékenység
szabályairól szóló kormányrendelet melléklete tartalmazza.
d) Doppingellenes tevékenység: az az ellenőrző, felvilágosító és nevelő tevékenység,
amelynek célja, hogy a sportoló sportteljesítménye fokozása érdekében doppingot ne
használjon fel.
e) Sportszakember: a sportoló felkészítésében, irányításában közreműködő edző, sportorvos,
sportvezető, tisztségviselő.

3.§
(1)

A MAPESZ, vagy szervezeti egységei, tagszervezetei, illetve felhatalmazása alapján más
személy által rendezett, szervezett versenyen, a felkészülési időszakban a sportoló
doppinglistán szereplő teljesítményfokozó szereket, készítményeket nem használhat fel,
módszereket nem alkalmazhat még akkor sem, ha az adott doppingfajta egészségügyi
kockázattal nem jár.

(2)

Tilos a sportoló részére sportteljesítmény fokozása érdekében az (1) szerinti szerek,
készítmények előállításához, megszerzéséhez, felhasználásához, illetve az ilyen módszerek
alkalmazásához segítséget nyújtani, azok felhasználásában közreműködni, illetve a
felhasználást lehetővé tenni.

(3)

Ha a sportvezető, sportszakember tudomására jut, hogy a sportoló doppingol, illetve valaki a
sportolónak a doppingoláshoz segítséget nyújt, azt köteles bejelenteni a MAPESZ-nek, illetve
sportorvos esetében a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságának.
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(4)

A versenyzéstől, edzéstől való visszalépés, illetve a verseny, edzés előtt vagy a versenyen,
edzésen bekövetkezett sérülés nem mentesíti a sportolót a doppingellenőrzéstől.

4. §
Az MAPESZ feladatai:
(1)

Gondoskodik a Szabályzat folyamatos karbantartásáról, figyelemmel a doppingellenes
tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt
szerekre és módszerekre, valamint a Nemzetközi Pétanque Szövetség dopping szabályzatára.

(2)

Gondoskodik, hogy a Szabályzat a szervezeti egységeken keresztül valamennyi
tagszervezethez eljusson.

(3)

Gondoskodik, hogy a sportszervezetek sportszakemberei legalább évente egy alkalommal
továbbképzésen vegyenek részt.

(4)

Nyilvántartja a doppingvizsgálati eredményeket.

(5)

Lefolytatja a doppingvétség alapján indított, hatáskörébe tartozó eljárásokat.

5.§
A szervezeti egységek feladatai:
(1)

Kötelesek a Szabályzatot, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletet
és azok mindenkori módosításait megfelelő időben valamennyi tagszervezetükhöz, igazoltan
eljuttatni.

(2)

Kötelesek nyilvántartani, hogy a sportolók a doppinggal kapcsolatos információkat és a
MAPESZ szabályzatát ismerik, és tartózkodnak a doppingszerek és módszerek alkalmazásától.

(3)

Kötelesek évente legalább egy alkalommal ellenőrizni a 6. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség
teljesítését.

6.§
A tagszervezetek feladatai:
(1)

Kötelesek a Szabályzatot ismertetni sportvezetőikkel, sportszakembereikkel és a sportolókkal.

(2)

Az a sportoló, aki orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus betegségben szenved,
amely indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát,
gyógyászati célú mentességért folyamodhat a sportorvosán, sportszervezetén keresztül.
A sportszervezet a sportoló bejelentését követő 48 órán belül írásos jelentésben számol be az
esetről a MAPESZ-nek, amelyhez csatolja az orvosi-, kórházi igazolásokat.
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(3)

A 12/A. §-ban foglaltak szerint gondoskodik arról, hogy az éves szakmai programban szereplő,
illetve utólagosan beválogatásra kerülő felnőtt és korosztályos válogatott kerettag sportolók
elérhetőségéről a MAPESZ elnöksége naprakész adatokkal rendelkezzen.

7.§
(1)

A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett vagy bejelentés nélküli,
és kiterjed minden – amatőr, szerződéses amatőr, vagy hivatásos játékengedéllyel rendelkező
– sportolóra.

(2)

Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett mérkőzéseken, a mérkőzéseken kívül és
a felkészülési időszakban.

(3)

Az ellenőrzés elrendelésére a Nemzetközi Pétanque Szövetség (továbbiakban: FIPJP), a
Európai Pétanque Szövetség (továbbiakban: CEP), a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs
Testület és a MAPESZ, a sportrendezvény szervezője, illetve az általuk erre feljogosított
szervezet vagy személy jogosult.

(4)

Az ellenőrzés a doppinglistán szereplő összes doppingcsoportra kiterjed.

(5)

A tiltott módszerekre vonatkozó ellenőrzés versenyen, továbbá versenyen kívüli egyaránt
elvégezhető.

(6)

A doppingellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy az a sportoló emberi méltóságát ne sértse.

8.§
(1)

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.

(2)

A feltételek meglétét a Technikai Bizottság által delegált személy ellenőrzi. Ha a verseny a
személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, az ebből eredő
többletköltségeket a mulasztó fél viseli.

(3)

Ha az ellenőrzés versenyen kívül történik, akkor az elkülönített helyiség biztosítása annak a
sportszervezetnek a kötelezettsége, ahol a sportoló a sporttevékenységet folytatja.

(4)

Az ellenőrzés költségeit – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az ellenőrzést elrendelő
Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, illetve a verseny szervezője viseli.

9.§
(1)

Az ellenőrzés vizelet, illetve vér mintavétellel történik.

(2)

A mintavételi eljárás részletes szabályait a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
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10.§
(1)

Az adott versenyből ki kell zárni azt a sportolót, aki
a)
az ellenőrzés alól magát kivonja, vagy
b)
az ellenőrzést meghiúsítja, illetve
c)
a mintavételi eljárás rendjét nem tartja be, illetve
d)
az a)– c) pont alattiakat megkísérli.

(2)

A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként megállapított doppingvétség
doppingeljárás lefolytatása nélkül az adott versenyen elért eredmények megsemmisítését vonja
maga után, továbbá amennyiben a sportoló a sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb
juttatást, elismerést, érmet, oklevelet kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni.

(3)

Ha csapatversenyen szerepel a doppingvétséget elkövető sportoló, akkor a csapat versenyen
elért eredményét is törölni kell.

(4)

Az (2) bekezdésben meghatározottak alkalmazása akkor is kötelező, ha a sportoló bizonyítja,
hogy a doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság sem terheli.

11.§
(1)

Ha a doppingellenőrzésre levett „A” jelű minta vizsgálatának eredménye pozitív, a Technikai
Bizottság által kijelölt személy előzetes felülvizsgálati eljárás keretében megvizsgálja, hogy
a)
a sportoló nem rendelkezik-e a 6. § (2) bekezdés szerinti gyógyászati célú
mentességgel;
b)
történt-e nyilvánvaló eltérés a nemzetközi tesztkövetelményektől.

(2)

Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy a sportoló
gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a nemzetközi
tesztkövetelményektől, a pozitív eredménnyel járó hátrányos következmények nem
alkalmazhatók.

12.§
(1)

Ha a doppingellenőrzés eredménye pozitív, vagy a sportoló a 10.§ (1) szerinti magatartást
tanúsított, illetve a doppingolás tényét elismeri, vele szemben doppingeljárást kell lefolytatni.

(2)

A sportvezetővel, sportszakemberrel szemben doppingeljárást akkor lehet folytatni, ha:
a)
a 3.§ (2)-ben foglaltakat megszegi;
b)
a 3.§ (3)-ben foglaltakat nem jelenti illetékes helyre;
c)
közreműködik a doppingvizsgálat meghiúsításában.

(3)

Sportszervezettel szemben dopping eljárást akkor lehet lefolytatni, ha a sportszervezet tudtával
sportolója, sportvezetője, sportszakembere vagy alkalmazottja szegi meg a Szabályzatot.
A doppingeljárást a MAPESZ Fegyelmi Szabályzatában meghatározott eljárási szabályok
szerint kell lefolytatni.

(4)
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13.§
(1)

A 6. § (2) bekezdésben feltüntetett sportolók ellenőrizendő csoportba tartozóknak minősülnek,
és ezért kötelesek a MAPESZ tudomására hozni az elérhetőségükkel kapcsolatos adatokat a
versenyen kívüli ellenőrzésük végrehajtásához. A sportolóknak negyedéves bontásban előre
meg kell adniuk elérhetőségüket sportszervezetüknek, és azonnal jelezniük kell azt, ha abban
bármilyen változás áll be. A végső felelősség az elérhetőségi adatok biztosításában a sportolót
terheli. A sportszervezet a sportolóitól kapott adatokat, azok megvizsgálása után, összesítve az
átvételtől számított legfeljebb három napon belül továbbítja a Technikai Bizottságnak. A
sportolótól jelen szabállyal összefüggésben származó adat közölhető a dopping-ellenőrzésre
jogosult szervekkel, azzal a feltétellel, hogy az kizárólag dopping-ellenőrzéshez használható fel.

(2)

Ha a sportoló elérhetőségével kapcsolatos adatok nem vagy nem kellő időben jutnak a
MAPESZ tudomására, vagy azok nem megfelelőek, illetve a dopping ellenőr az elérhetőségi
adatokban foglalt helyen és időben a sportolót nem leli fel, a MAPESZ Fegyelmi Bizottsága
vizsgálatot indít ellene dopping ellenőrzés elmulasztása miatt.

(3)

Amennyiben a (2) bekezdés alapján végrehajtott vizsgálat eredményeként megállapítást nyer,
miszerint a sportoló felelős azért, hogy az elérhetőségéről szóló adatokat nem, vagy nem
megfelelően hozta a MAPESZ tudomására, a Fegyelmi Bizottság e tényt a dopping ellenőrzés
elmulasztásának értékelheti és erről a sportolót írásban értesíti. A Fegyelmi Bizottság
doppingfegyelmi eljárást köteles indítványozni, ha a sportoló három alkalommal bármely
időszakban 18 hónap alatt a dopping ellenőrzést elmulasztja.

(4)

Amennyiben a (2) bekezdés alapján végrehajtott vizsgálat eredményeként megállapítást nyer,
miszerint a sportszervezet felelős azért, hogy az elérhetőségéről szóló adatokat nem, vagy nem
megfelelően hozta a MAPESZ tudomására, a Fegyelmi Bizottság fegyelmi eljárás megindítását
indítványozza a sportszervezet ellen.

14.§
(1)

Doppingvétséget követ el a sportoló, ha
a)
a testéből származó mintában jelen van a doppinglistán szereplő tiltott szer, annak
származéka vagy markerje;
b)
a doppinglistán szereplő tiltott szert vagy tiltott módszert használ, vagy a használatot
megkísérli;
c)
a mintaszolgáltatási kötelezettséget megtagadja, vagy a mintaszolgáltatás – azt
követően, hogy a sportoló erről írásban értesítést kapott - a sportoló önhibájából
elmarad, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a mintavételt egyéb
módon akadályozza;
d)
a versenyen kívüli rendelkezésre állásra, ezen belül a tartózkodási helyére vonatkozó
információk biztosítására és a doppingellenőrzésen való részvételre vonatkozó, jelen
Szabályzatban, az FIPJP dopping szabályzatában valamint a doppingellenes szervezet
szabályzatában meghatározott tájékoztatási követelményeket megszegi;
e)
a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli;
f)
a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén tiltott szert birtokol, vagy azzal
rendelkezik, illetve tiltott módszert alkalmaz, kivéve, ha igazolja, hogy gyógyászati célú
mentességet élvez.

6

Dopping Szabályzat

(2)

Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha
a)
a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén a sportolóval összefüggésben tiltott szert
birtokol, vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az a sportoló
engedélyezett gyógyászati célú mentességére figyelemmel történik;
b)
a tiltott szert a sportolónak beadja vagy a tiltott módszert a sportolóval összefüggésben
alkalmazza, a tiltott szert a sportoló részére értékesíti, átadja, tiltott szer vagy módszer
felhasználását, alkalmazását egyéb módon lehetővé teszi, illetve ezeket megkísérli;
c)
a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer alkalmazásához segítséget
nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli;
d)
a doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli;
e)
tudomására jut, hogy a sportoló doppingol, illetve valaki a sportolónak a
doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a doppingellenes szervezetnek.

15.§
(1)

Ha a sportoló a 14. § (1) bekezdése szerinti doppingvétség elkövetésével gyanúsítható, illetve a
doppingolás tényét elismeri, vele szemben doppingeljárást kell lefolytatni.

(2)

Ha a sportszakember a 14. § (2) bekezdése szerinti doppingvétség elkövetésével gyanúsítható,
vele szemben doppingeljárást kell lefolytatni.

16.§
(1)

Doppingvétség megállapítása esetén - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
sportolóra az alábbi büntetések szabhatók ki:
a)
a 14. § (1) bekezdésének a), b), c), e) és f) pontjaiban meghatározott doppingvétségek
elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől
1. első alkalommal egytől két évig időtartamú,
2. második alkalommal végleges eltiltást;
b)
a 13. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott doppingvétség elkövetése
esetén versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől
1. első alkalommal három hónaptól két évig,
2. második és további alkalommal két évtől négy évig tartó eltiltást;

(2)

A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet 1. számú melléklet V. pontja
szerinti speciális szereknek a sportoló szervezetében való jelenléte esetén - amennyiben a
sportoló bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása érdekében alkalmazta - a
büntetés:
a)
első esetben szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy versenyrendszerben
szervezett versenyen való részvételtől legfeljebb egy év időtartamú eltiltás;
b)
második alkalommal két év időtartamú eltiltás;
c)
harmadik vétség esetén végleges eltiltás.

(3)

A sportolóra az eltiltás büntetés mellett:
a)
az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb két év időtartamú kizárás
büntetés,
b)
a MAPESZ által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása.
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17. §
(1)

Doppingvétség megállapítása esetén a sportszakemberre az alábbi büntetések szabhatók ki:
a)
a 14. § (2) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott doppingvétségek
elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől
1. első alkalommal két év időtartamú,
2. második alkalommal végleges eltiltás;
b)
a 14. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott doppingvétségek
elkövetése esetén - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a sportszakmai
tevékenységben történő részvételtől
1. első alkalommal négy év időtartamú,
2. második alkalommal végleges eltiltást;
c)
a 14. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott doppingvétség elkövetése
esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől
1. első alkalommal három hónaptól két évig,
2. második és további alkalommal két évtől négy évig terjedő eltiltást.

(2)

Ha a sportszakember a 14. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott
doppingvétséget kiskorú sportoló sérelmére követi el, a sportszakmai tevékenységben történő
részvételtől végleg el kell tiltani.

(3)

Ha a sportszakember a doppingvétséget a 16. § (2) bekezdésében meghatározottakkal
összefüggésben követi el, a büntetés:
a)
első esetben szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy legfeljebb a sportszakmai
tevékenységben való részvételtől egy évre történő eltiltás;
b)
második alkalommal két év eltiltás;
c)
harmadik alkalommal végleges eltiltás.

(4)

A sportszakemberre az eltiltás büntetés mellett a MAPESZ által adott kedvezmények legfeljebb
egy év időtartamra történő megvonása szabható ki.

18. §
(1)

Amatőr sportolóra vagy ingyenes megbízási
sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.

szerződés

alapján

tevékenykedő

(2)

A sportolóra, sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést a MAPESZ pénztárába kell befizetni. A
MAPESZ a pénzbüntetés összegét köteles a doppingellenes tevékenységére fordítani.

19. §
(1)

Ha a sportoló a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem terheli a 14. § (1)
bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, vele szemben az
egyébként meghatározott eltiltás büntetés nem alkalmazható.

(2)

Ha a sportoló a doppingeljárás során bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság a 14. § (1)
bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, vele szemben az
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egyébként alkalmazandó eltiltás csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának
felénél.
(3)

Ha az eltiltás időtartama végleges, akkor a (1) bekezdés szerint csökkentett időtartam nem
lehet kevesebb nyolc évnél.

(4)

A sportszakember által elkövetett 14. § (2) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti
doppingvétség tekintetében a (1)-(2) bekezdésében meghatározottakat megfelelően alkalmazni
kell.

(5)

Ha a sportoló vagy a sportszakember a doppingeljárás során érdemben közreműködik más
versenyző, csapat vagy sportszakember doppingvétségének a felderítésében, vagy az általuk
elkövetett doppingvétség bizonyításában, velük szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás
tekintetében a (1)-(2) bekezdésben meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell.

20. §
(1)

Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes szervezet által szervezett doppingellenes
felvilágosító és rehabilitációs programokon kívül semmilyen formában nem vehet részt
versenyrendszerben szervezett versenyen, kivéve nézőként.

(2)

A sportoló az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként, a sportszakember pedig sportolóként
nem tevékenykedhet.

(3)

Az eltiltás hatálya alatt a sportoló köteles a tartózkodási helyéről, illetve annak megváltozásáról
a doppingellenes szervezetet tájékoztatni, és versenyen kívüli vizsgálatok céljából részére
rendelkezésre állni.

21. §
(1)

A doppingfegyelmi eljárást első fokon a MAPESZ Fegyelmi Bizottsága keretében működő
doppingbizottság folytatja le.

(2)

A doppingfegyelmi eljárást másodfokon a MAPESZ elnöksége folytatja le.

(3)

A doppingfegyelmi eljárás részletes szabályaira – jelen szabályzatban foglalt eltérésekkel – a
MAPESZ Fegyelmi Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

(4)

A másodfokú határozat a kihirdetésével végrehajtható.

(5)

A sporttevékenységtől eltiltás büntetés ellen a sportoló, a szakmai tevékenységtől eltiltás
büntetés ellen a sportszakember keresettel a bírósághoz fordulhat.

22. §
(1)

A szabályzat 2006. április 01-én lép hatályba.
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(2)

A dopping szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
illetve a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet,
valamint az FIPJP dopping szabályzatának rendelkezései szerint kell eljárni.

(3)

A válogatott sportolók aláírásukkal igazolják, hogy az FIPJP dopping szabályzatának – a
MAPESZ elnöksége által jóváhagyott - magyar nyelvű fordítását megismerték, az abban
foglaltakat tudomásul veszik.

(4)

Az FIPJP dopping szabályzatának magyar és francia szövege egyenlő hatállyal bír, de az
értelmezésben mutatkozó eltérés esetében a francia szöveg a hiteles.

Melléklet: 55/2004. Korm. Rendelet mellékletei
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1. számú melléklet az 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelethez
Doppinglista
I. TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK VERSENYEN
A. Tiltott szerek
1. Stimulánsok
A következő stimuláns hatással rendelkező szerek tiltottak, beleértve az optikai aktivitással rendelkező szerek
esetén a D- és L-izomereket.
Adrafinil, alfentanil, amfecloral, amfepramon, amfetaminil, aminorex, amiphenazol, amphetamin, bamethan,
benzilephedrin, benzphetamine, bromantan, cafedrin, carphedon, cathin, chlorphentermin, cinnamedrin,
clobenzorex, cloforex, clortermin, cocain, cropropramine, crotetamide, cyclopentamin, dexamphetamin,
dexfenfluramin, dextofemin, diethylpropion, dimethylamphetamin, dioxethedrin, ephedrin, etafedrin, etamivan,
etilamphetamin, etilefrin, fanprofazon, fenalcomin, fenbutrazat, fencamfamin, fencamin, fenetyllin, fenfluramin,
fenozolon, fenproporex, furfenorex, gepefrin, heptaminol, hydroxyamphetamin, hydroxyephedrin, isoprenalin,
isoproterenol, leptazol, levamfetamin, levofacetoperan, mazindal, meclofenoxat, mefenorex, mephentermin,
mesocarb, metamfepramon, metaproterenol, metaraminol, methamphetamin, methoxyamphetamin,
methylamphetamine,
methylendioxyamphetamin,
methylendioxy-methamphetamin,
methylephedrin,
methylphenidat,
modafinil,
nicethamid,
norfenefrin,
norphenfluramin,
octopamin,
ortetamin,
parahydroxyamphetamin, pemolin, pentetrazol, pentorex, phenatin, phendimetrazin, phenmetrazin, phentermin,
pholedrin, pipradol, prolintan, propylhexedrin, pyrovaleron, racefemine, selegilin, strychnin, tinofedrin,
tranylcypromin, valamint a hasonló kémiai szerkezettel vagy hasonló farmakológiai hatással rendelkező szerek.
2. Kábítószerek
A következő narkotikus hatással rendelkező szerek tiltottak:
buprenorphin, dextromoramid, diamorphin (heroin), hydromorphon, methadon, morphin, oxycodon,
oxymorpon, pentazocin, pethidin.
3. Cannabinoidok
Cannabinoidok (pl. hasis, marihuana) tiltottak.
4. Anabolikus ágensek
Anabolikus hatással rendelkező szerek tiltottak.
4.1. Anabolikus androgén szteroidok (AAS)
a) Exogén anabolikus androgén szteroidok:
19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, 1-testosterone (delta1-dihydro-testosterone), 4-hydroxy-19nortestosterone, 4-hydroxytestosterone,
androisoxazole, androstadienone, androstanediol, androstanolone, bolandiol, bolasterone, bolazin, boldenone,
boldione, bolenol, bolmantalate, calusteron, chlordehydromethyltestosteron, chlordrolone, chloroxydienon,
clostebol,
cloxotestosteron,
danazol,
dehydrochlormethyltestosterone,
delta1-androstene-3,17-dione,
dimethylandrostanolon, drostanediol, drostanolon, enestebol, ethylestrenol, fluoxymesteron, formebolon,
furazabol, gestrinone, hydroxystenozol, mebolazin, mesabolon, mestanolon, mestenolone, mesterolon,
metenolon, methandienon, methandriol, methandrostenolon, methylandrostandiol, methylnortestosteron,
methyltestosteron, metribolon, miboleron, nandrolon, norbolethone, norclostebol, nordinon, norethandrolon,
nortestosteron (nandrolon), oxabolon, oxandrolon, oxymesteron, oxymetholon, penmesterol, prasteron,
propetandrol, quinbolon, quinobolone, stanolon, stanozolol, stenbolon, tibolon, tiomesteron, trenbolon, trestolon,
és analógjaik.
b) Endogén anabolikus androgén szteroidok:
androstenediol, androstendion, dehydroepiandrosteron (DHEA), dihydrotestosteron, testosteron és analógjaik.
Abban az esetben, ha a tiltott szert (fenti felsorolás), az emberi szervezet természetes módon termeli, a mintát
a tiltott szerre nézve pozitívnak kell tekinteni, ha a tiltott szer vagy metabolitjainak, illetve markereinek
koncentrációja, vagy releváns aránya a versenyző vizeletmintájában eltér a normál endogén termelés
következtében fellépő értékhatártól.
Abban az esetben, ha a versenyző bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a tiltott szer vagy metabolitjainak,
illetve markereinek koncentrációja, illetve releváns arányainak értéke patológiás vagy élettani eredetű, a minta a
tiltott szerre nézve nem tekinthető pozitívnak.
Minden esetben azonban, bármilyen koncentráció esetén a laboratórium kedvezőtlen analitikai eredményt
szolgáltat, amennyiben megbízható analitikai módszer alapján a minta exogén eredetű tiltott szert tartalmaz.
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Ha a laboratóriumi eredmény nem meggyőző és a minta koncentrációja nem hozható összefüggésbe az
előzőekben leírtakkal, és alapos gyanú áll fenn a tiltott szer használatára, az illetékes doppingellenes
szervezetnek további vizsgálatot kell elrendelni a referenciaként szolgáló szteroid profil mérésére vonatkozóan.
Ha a laboratóriumi vizsgálatok alapján a T/E arány 6:1 (hat:egy)-nél nagyobb, további vizsgálatok
szükségesek annak eldöntésére, hogy a megemelkedett érték fiziológiás vagy patológiás eredetű.
Mindkét esetben vizsgálat tárgyává kell tenni a megelőző és újabb vizsgálati eredményeket, illetve az
endokrinológiai tesztek eredményeit. Amennyiben előző vizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésre, a
versenyzőt endokrinológiai vizsgálatnak kell alávetni, vagy egy három hónapos időszakon belül legalább három
alkalommal, előre be nem jelentett vizsgálatot kell végezni.
4.2. Egyéb anabolikus hatású szerek
Clenbuterol, zeranol.
5. Peptid hormonok
A következő szerek tiltottak, beleértve a mimetikus, analóg és releasing hatással rendelkező szereket:
1. Eritropoietin (EPO)
2. Növekedési hormon (hGH) és inzulin típusú növekedési faktor (IGF-1)
3. Humán choriotrop (hCG) csak férfiaknál tiltott
4. Endogén és szintetikus gonadotrop (LH) csak férfiaknál tiltott
5. Inzulin
6. Kortikotrop hormonok (ACTH)
Azt az esetet kivéve, amikor a versenyző bizonyítani tudja, hogy a koncentráció a mintában fiziológiás vagy
patológiás eredetű, a mintát a tiltott szerre (lásd fent) nézve pozitívnak kell tekinteni, amennyiben a tiltott szer
vagy annak metabolitjának koncentrációja, illetve releváns aránya vagy markere a versenyző vizeletében
meghaladja az emberi szervezetben a normál endogén termelés következtében fennálló értékeket.
Analóg, mimetikus szer jelenléte vagy fenti hormonok diagnosztikus markereinek, illetve releasing
faktorainak megjelenése vagy bármilyen más analitikai eredmény, amely azt jelzi, hogy a kimutatott hormon
nem természetes eredetű, kedvezőtlen analitikai elbírálást eredményez.
6. Béta-2-agonisták
Minden béta-2-agonista, beleértve a D- és L-izoméreket is, tiltott.
Amiterol, bambuterol, bitolterol, broxaterol, buphenin, carbuterol, cimaterol,
clorprenalin, colterol, denopamin, dioxifedrin, dobutamin, dopexamin, doxaminol, doxapram, etanterol,
fenoterol, flerobuterol, formoterol, hexoprenalin, ibuterol, imoxiterol, isoetarin, isoxsuprin, levisoprenalin,
mabuterol, mesuprin, metaterol, methoxyphenamin, nardeterol, orciprenalin, picumeterol, pimeclon, pirbuterol,
prenalterol, prethcamid, procaterol, protokylol, quinprenalin, reproterol, rimiterol, salbutamol, salmeterol,
terbutalin, tretoquinol, tulobuterol, xamoterol, zilpaterol,
Kivételt képeznek a formoterol, salbutamol, salmeterol és terbutalin, amelyek inhalációs formában
megengedettek asztma megelőzésére, illetve kezelésére és terhelés indukált asztma/broncho-konstrikció
kezelésére. Ebben az esetben a gyógyászati célú mentesség igazolása szükséges.
A gyógyászati célú mentességre vonatkozó igazolás ellenére abban az esetben, ha a laboratórium 1000 ng/ml
feletti salbutamol (szabad plusz glükuronid) koncentrációt mér, kedvezőtlen analitikai eredménynek kell
tekinteni, hacsak a versenyző nem szolgáltat bizonyítékot arra vonatkozólag, hogy a normál értéktől eltérő
mérési eredmény inhalációs formában alkalmazott salbutamol terápiás alkalmazásának következménye.
7. Antiösztrogén aktivitással rendelkező szerek
Aromatáz inhibitorok: anastrozole, clomiphene, clomiphene, cyclofenil, exemestane, extractum sabalis
serrulatae, formestane, nisterim, tamoxifen, tizanidine, tizanidine.
Csak férfiaknál tiltott.
8. Maszkírozó ágensek
A maszkírozó ágensek tiltottak. Ezek a szerek megváltoztathatják a tiltott szerek kiürülését, elfedhetik a
vizeletben vagy más doppingellenőrzés céljaira felhasznált mintában a tiltott szerek jelenlétét, vagy
megváltoztathatják a minta hematológiai paramétereit.
Maszkírozó ágensek:
diuretikumok, epitesztoszteron, probenicid, plazma expanderek (pl. dextrán, hydroxyethyl keményítő).
Diuretikumok:
acetazolamid, acidum etacrynicum, amilorid, azolimine, azosemide, bendroflumethiazid, benzthiazid,
bumetanid, butizid, canrenon, carzenid, chlormerodrin, chlorothiazid, chlortalidon, clofenamide, clopamid,
clorexolon, cyclopenthiazid, cyclothiazid, diclofenamide, etacrynic acid, ethoxzolamide, etozolin, furosemid,
hydrochlorothiazid, hydroflumethiazid, indapamid, kalium canrenoat, mannitol, mefrusid, mersalyl,
methazolamid, methyclothiazid, metolazon, muzolimin, piretanid, polythiazid, propazolamid, quinethazon,
spironolacton, sulocarbilat, triamteren, trichlormethiazid, xipamid és más szerek, amelyek hasonló kémiai
szerkezettel vagy hasonló farmakológiai hatással rendelkeznek.
9. Glükokortikoszteroidok
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A glükokortikoszteroidok orális, rektális, intravénás vagy intramusculáris alkalmazás formájában tiltottak.
Ezek a következők: beclometasone, betamethason, budesonide, clobetasol, cortison, dexamethason,
fludrocortison, flumetazon, fluocinolone, fluorometholon, fluticasone, hydrocortison, mazipredonium,
methylprednisolon, mometazone, prednisolon, prednison, triamcinolon,
Minden másfajta alkalmazáshoz a gyógyászati célú mentesség igazolása szükséges.

B. Tiltott módszerek
1. Oxigén transzfert növelő szerek
Tiltottak a következők:
1.1. Vérdopping: Vérdoppingnak tekinthető autológ, homológ vagy heterológ vér vagy bármilyen eredetű
vörösvértesteket tartalmazó termékek alkalmazása nem megengedett orvosi kezelés céljából.
1.2. Az oxigén felvételét, transzportját vagy felszabadítását növelő termékek, például eritropoietinek és azzal
azonos hatású termékek: hemoglobin alapú vérkészítmények, mikrokapszulázott hemoglobin termékek,
perfluoro készítmények és efaproxiral (RSR13).
2. Farmakológiai, kémiai és fizikai manipulációk
Farmakológiai, kémiai és fizikai manipulációnak tekintendő mindazon szerek és módszerek alkalmazása,
beleértve a maszkírozó ágenseket, amelyek megváltoztatják, megkísérlik megváltoztatni vagy nagy
valószínűséggel megváltoztathatják a doppingvizsgálat során levett minta integritását és validitását.
Ezek a következők:
Katéterezés, a vizeletminta cseréje, illetve meghamisítása, a vesén át történő kiürülés gátlása és a tesztoszteron
valamint az epitesztoszteron koncentrációk megváltoztatása.
3. Géndopping
Gén- vagy sejtdoppingként definiálható mindazon gének, gén-elemek, illetve sejtek nem gyógyászati célú
alkalmazása, amelyek a sportteljesítmény növelésére alkalmasak.

II. TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK VERSENYEN ÉS VERSENYEN
KÍVÜL
A. Tiltott szerek
(Az itt felsorolt kategóriákra I. fejezetben meghatározottak érvényesek)
4. Anabolikus ágensek
5. Peptid hormonok
6. Béta-2-agonisták
7. Antiösztrogén hatású szerek
8. Maszkírozó ágensek

B. Tiltott módszerek
(Az itt felsorolt kategóriákra I. fejezetben meghatározottak érvényesek)
1. Oxigén transzfer növelése
2. Farmakológiai, kémiai és fizikai manipulációk
3. Géndopping

III. BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK
1. Alkohol
Az alkohol (ethylalkohol) csak versenyen tiltott.
Az alkohol analízise a kilélegzett levegőből, illetve vérből történik. A vétkesség küszöbértékét az egyes
szövetségek számára zárójelben adjuk meg. Ha nincs feltüntetve küszöbérték, bármely mennyiségű alkohol
doppingvétségnek számít.
Az alkohol (ethylalkohol) csak a következő sportágakban tiltott:
Autóversenyzés (FIA)
Biliárd (WCBS)
Birkózás (FILA)
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Görkorcsolya (FIRS) 0.02 g/l
Íjászat (FITA) 0.1 g/l
Karate (WKF) 0.4 g/l
Labdarúgás (FIFA)
Motorversenyzés (FIM)
Műrepülés (FAI) 0.2 g/l
Öttusa (UIPM) 0.1 g/l
Petanque (CMSB) 0.5 g/l
Sí (FIS)
Torna (FIG) 0.1 g/l
Triatlon (ITU) 0.4 g/l
2. Béta blokkolók
Amennyiben az illetékes doppingellenes szervezet másként nem intézkedik, a béta blokkolók csak versenyen
tiltottak a következő sportágakban:
Autóversenyzés (FIA)
Biliárd (WCBS)
Birkózás (FILA)
Bob (FIBT)
Bowling (FIQ)
Bridge (FMB)
Búvár- és szinkronúszás (FINA)
Csúszókorong (WCF)
Íjászat (versenyen kívül is) (FITA)
Labdarúgás (FIFA)
Lövészet (versenyen kívül is) (ISSF)
Motorversenyzés (FIM)
Műrepülés (FAI)
Öttusa (IUPM)
Petanque (CMSB)
Sakk (FIDE)
Sí, síugrás, szabadstílusú snow board (FIS)
Torna (FIG)
Vitorlázás (ISAF)
Béta blokkolók a következők:
acebutolol, adimolol, afurolol, alprenolol, amosulalol, ancarolol, arotinolol, atenolol, befunolol, bendacalol,
betaxolol, bevantolol, bisoprolol, bisoprolol, bometolol, bopindolol, bornaprolol, brefonalol, bucindolol,
bucumolol, bufetolol, bufuralol, bunitrolol, bunolol, bupranolol, butidrin, butocrolol, butofilolol, carazolol,
carpindolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, cetamolol, cicloprolol, cinamolol, cloranolol, dalbraminol,
dexpropranolol, diacetolol, dilevalol, draquinolol, epanolol, esmolol, exaprolol, falintolol, flestolol, flusoxolol,
idropranolol, indenolol, indopanolol, iprocrolol, isamoltan, isoxaprolol, labetalol, levobetaxolol, levobunolol,
levomoprolol, medroxalol, mepindolol, metipranolol, metoprolol, metoprolol, mindodilol, moprolol, nadolol,
nadoxolol, nebivolol, neraminol, nifenalol, oxprenolol, pafenolol, pargolol, penbutolol, pindolol, practolol,
primidolol, procinolol, pronetalol, propranolol, ridazolol, ronactolol, soquinolol, sotalol, talinolol, tartalolol,
teoprolol, tertatolol, tienoxolol, tilisolol, timolol, toliprolol, tribendilol, trigevolol, xibenolol,
3. Diuretikumok
A diuretikumok maszkírozó ágensként minden sportágban tiltottak, versenyen és versenyen kívül. A
következő súlycsoportos sportágakban és minden sportágban, ahol a súlyveszteség teljesítménynövekedést
eredményezhet, gyógyászati célú mentesség nem adható.
Birkózás (FILA)
Cselgáncs (IJF)
Erőemelés (IPF)
Evezés (FISA)
Karate (WKF)
Ökölvívás (AIBA)
Síugrás (FIS)
Súlyemelés (IWF)
Taekwando (WTF)
Testépítés (IFBB)
Wushu (IWUF)
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IV. SPECIÁLIS SZEREK
Speciális szerek:
Stimulánsok: ephedrin, L-methylamphetamin, methylephedrin.
Cannabinoidok:
Béta-2-agonisták inhalációs formában (kivéve clenbuterol)
Diuretikumok (kivéve P3 sportágak)
Maszkírozó ágensek: probenicid
Béta blokkolók
Alkohol

2. számú melléklet az 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelethez
A dopping-mintavételi és -kezelési eljárási rend részletes szabályai
Az eljárási rend célja, hogy
1. operatív egységesített eljárás keretében minden érdekelt számára biztosítsa az egységes és korrekt
mintavételt és -kezelést;
2. elősegítse a doppingellenőrzés folyamatos végrehajtását és egy egységes, minden sportágra kiterjedő
mintavételi és -kezelési modell kialakítását.
Főbb tartalmi elemek
1. Mintavételi és -kezelési csoportok
1.1. A mintavételt és -kezelést képzett és erre a tevékenységre az NSH elnöke által felhatalmazott, független
személyeknek kell végezni, akiknek meghatározott időszakonként rendszeres továbbképzésben kell részt
venniük. Ennek megszervezése a doppingellenes szervezet kötelessége.
1.2. Az ellenőrzésnél a mintavételi és -kezelési csoport két tagjának jelenléte szükséges, figyelembe véve az
ellenőrizendők nemét. Jelen lehet továbbá a versenyző által megjelölt személy is (orvos, gyúró).
1.3. A doppingellenőröknek rendelkezniük kell megfelelő igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel, amelyet az
erre hivatott nemzeti vagy nemzetközi sportszervek, szövetségek állítanak ki.
2. Az ellenőrzésre történő kijelölés
2.1. Az ellenőrzéseket a versenyeken és a versenyeken kívül is el lehet rendelni a nemzeti doppingellenes
rendelkezéseknek, illetve szövetségek alapszabályainak megfelelően, összhangban a nemzetközi doppingellenes
szervezetek szabályzataiban foglaltakkal.
2.2. A versenyző ellenőrzésre történő kijelölésének különösen az alábbi szempontokra figyelemmel kell
megtörténnie:
- sérülés;
- hirtelen nagymértékű eredményjavulás;
- visszalépés vagy távolmaradás olyan versenytől, amelyen a részvétel várható volt;
- felkészüléssel kapcsolatos információk;
- dopping használatára utaló viselkedés;
- váratlan visszavonulás.
2.3. Az igazolt, illetve versenyeken rendszeresen részt vevő versenyzőket bármikor, előzetes figyelmeztetés
nélkül ismételten is tesztvizsgálatnak lehet alávetni.
2.4. Előre be nem jelentett ellenőrzés esetén tilos a versenyző előzetes tájékoztatása a várható ellenőrzésről.
3. A doppingmintát kísérő nyomtatványok
3.1. A versenyzőt szóban és írásban is fel kell szólítani a doppingvizsgálatra. A szóbeli felszólítást utólag
dokumentálni kell.
3.2. A felszólítással egyidejűleg a versenyzőt az alábbiakról kell tájékoztatni:
- doppingellenőrzésen kell megjelennie mintaszolgáltatás céljából;
- a doppingellenőrzés pontos helyéről és idejéről;
- a doppingellenőrzést elrendelő doppingellenes szervezetről;
- a versenyző jogairól, különös tekintettel az általa megjelölt személy, illetve tolmács jelenlétének
lehetőségéről;
- a versenyző kötelezettségeiről, különös tekintettel együttműködési kötelezettségéről, a doppingellenőrzés
megtagadásának, meghiúsításának, illetve magának az ellenőrzés alól történő kivonásának következményeiről;
- a doppingellenőrzéssel kapcsolatos egyéb fontos tudnivalóról.
3.3. A felszólító nyomtatványon rögzíteni kell az alábbiakat:
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- a versenyző adatait;
- a mintavétel idejét, helyét és módját;
- a doppingvizsgálatra való szóbeli felszólítás megtörténtét;
- a versenyző 3.2. pontban foglaltakról való tájékoztatásának megtörténtét;
- a versenyző által kiválasztott kísérőszemély nevét;
- doppingellenőrzés megtagadását, meghiúsítását, illetve azt, ha a versenyző az ellenőrzés alól kivonja magát amely a pozitív eredménnyel egyenlő elbírálás alá esik -;
- a versenyző aláírását, amellyel elismeri, hogy a felszólítás szabályszerűen megtörtént.
Amennyiben a versenyző doppingvizsgálatra történő felszólítása a versenyző önhibájából meghiúsult, ennek
tényét a felszólító nyomtatványon a doppingellenőrnek fel kell tüntetnie.
3.4. A versenyen történő ellenőrzésre vonatkozó szabályok:
3.4.1. A doppingellenőrzésre történő kijelölést közvetlenül a verseny befejezése után kell megtenni.
3.4.2. A kijelölés, illetve a mintavétel egyes sportágaknál más időpontban is megtörténhet (pl. súlycsoporthoz
kötött sportágaknál mérlegeléskor is).
3.4.3. Az ellenőrzésre történő kijelölés után a versenyző mellé ki kell rendelni egy kísérőt a vizsgálószervezet
részéről, aki a mintavételre történő megjelenésig a versenyző mellett tartózkodik.
3.4.4. Amennyiben vizelet-mintavétel történik, úgy azt a kijelöléstől számított 24 órán belül, lehetőség szerint
a doppingvizsgálatra történő felszólítás utáni első vizeletmintából kell elvégezni. A mintavételre történő kijelölés
után 1 órán belül meg kell jelenni a mintavételi állomáson.
3.5. A versenyen kívül történő mintavétel:
3.5.1. A versenyző előzetes értesítés nélkül bármikor kijelölhető doppingellenőrzésre.
3.5.2. Egyebekben a 3.4.2-3.4.4. pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
4. Megjelenés mintavételre
4.1. A verseny befejezésekor a mintavételre és -kezelésre történő kijelölést rögzítő adatlapon jelzett időben a
versenyzőnek a mellérendelt kísérővel együtt meg kell jelennie a doppingellenőrző állomáson rendszerint
azonnal, de legfeljebb 1 órán belül.
4.2. A doppingellenőr indokolt esetben engedélyezheti, hogy a versenyző a doppingellenőrző állomáson a
kijelölést követő 1 órán túl jelenjen meg. A versenyző távolléte különösen az alábbi esetekben minősülhet
indokoltnak:
- eredményhirdetésen való részvétel;
- további versenyen való részvétel;
- levezető edzés elvégzése;
- szükséges orvosi kezelésen való megjelenés;
- sajtótájékoztatón, interjún való részvétel.
4.3. A megjelenés idejét, a kísérő személyi adatait, illetve az esetleges távolmaradás tényét a mintavételi
űrlapon is dokumentálni kell.
5. Mintavételi helyiség
5.1. A versenyen, illetve a versenyen kívüli ellenőrzés során a mintavételi helyiségnek a sportrendezvény
helyéhez olyan közel kell lennie, amennyire az lehetséges. Erről a szervezőnek, illetve a sportszervezetnek kell
gondoskodnia.
5.2. A mintavétel helyének elszigeteléséről és biztonságáról gondoskodni kell.
5.3. Célszerű biztosítani egy elkülönített váró- és adminisztratív helyiséget, valamint külön mosdót a
mintavétel céljára.
5.4. A szervezőnek, illetve a sportszervezetnek gondoskodnia kell róla, hogy a mintavétel eredményes
lebonyolítása és minták biztonságos tárolása érdekében a mintavételi helyiségben rendelkezésre álljon:
- zárható hűtőszekrény;
- legfeljebb 0,5 literes kiszerelésű, bontatlan palackozott ásványvíz, illetve üdítőital;
- megfelelő higiénés körülmények.
5.5. A mintavételi helyiségben csak arra felhatalmazott személyek tartózkodhatnak, a vizeletmintát csak
azonos nemű veheti le. Szükség esetén tolmács segítsége igénybe vehető.
5.6. A vizsgálóhelyiségben egy időben csak egy versenyző vizsgálata történhet.
6. A mintavételi eljárás
6.1. A mintavételi felszerelésnek eleget kell tennie az egyedi azonosítás, a biztonságos tárolás és a
sérthetetlenség követelményeinek, valamint a WADA előírásainak. A mérésre szolgáló eszközöket rendszeresen
hitelesíteni kell.
6.2. Az eljárás lényegét és folyamatát a mintavétel előtt a versenyzővel ismertetni kell. Különösen indokolt
esetben, a doppingellenőr engedélyével, az általa megjelölt időpontig a versenyző kísérőjével elhagyhatja a
mintavételi helyiséget, amennyiben még nem kezdte meg a mintaszolgáltatást.
6.3. A vizelet-mintavétel lezárt, ellenőrzött mintavételi edénybe történik, az adminisztratív helyiségben
tartózkodó ellenőr és tanú jelenlétében. A doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy a versenyző megfelelő
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számú mintavételi edényből választhasson. A korrekt vizsgálat végzéséhez legalább 75 ml vizeletre van szükség,
amelyből 50 ml-t az „A” feliratú, 25 ml-t pedig a „B” feliratú mintavételi edénybe kell tölteni. A test egyéb
szöveteiből történő mintavétel eljárási rendjét az érintett szövetségnek a doppingszabályzatban kell rendeznie.
6.4. Az ellenőrzés eredményének befolyásolása, illetve a csalás elkerülése érdekében a felesleges
ruhadarabokat a versenyzőnek le kell vennie. Mindig azonos nemű doppingellenőr és tanú jelenlétét kell
biztosítani a vizsgálat során.
6.5. A versenyző az általa kiválasztott, előre megszámozott mintaszállító edénypárba tölti ki a vizeletmintát,
majd lezárja azokat. Az egyedi kódot a mintakísérő űrlapon fel kell tüntetni, amit a versenyző, kísérője és a
doppingellenőr ellenőriz.
6.6. Ha valamelyik nemzeti, illetve nemzetközi szövetség előírja, akkor a gyűjtőedényben lévő maradék
vizelet pH-ját és fajsúlyát meg kell mérni. Ennek eredményét a mintakísérő űrlapon fel kell tüntetni (a pH 5-7, a
fajsúly 1010 vagy e fölött elfogadható). Ezeknek az értékeknek nem megfelelő értékek esetén új vizeletmintát
kell levenni.
6.7. A doppingellenőr új minta szolgáltatását írhatja elő, amennyiben a minta nem felel meg az előírásoknak,
illetve a minta eredetiségével kapcsolatban kétségek merülnek fel. Az ismételt mintaszolgáltatás megtagadása az
első mintaszolgáltatás megtagadásának következményeivel jár. Ismételt mintaszolgáltatás esetén mindkét mintát
a laboratóriumba kell szállíttatni. Amennyiben a második vizeletminta pH-ja és fajsúlya sem megfelelő, a
további mintavételtől el lehet tekinteni.
6.8. A versenyzőnek nyilatkoznia kell azokról a gyógyszerekről vagy egyéb készítményekről, amelyeket a
vizsgálatot megelőző 10 napon belül szedett. Az adatokat bizalmasan kell kezelni, de azokat fel kell tüntetni a
mintavételi űrlapon.
6.9. A doppingellenőr által kitöltött mintakísérő űrlapon szereplő adatok helyességét, valamint a mintavétel
befejezését a mintavételkor a mintavételi helyiségben tartózkodó valamennyi személy aláírásával igazolja.
Bármilyen észrevételt az ellenőrzéssel kapcsolatban ezen az űrlapon kell dokumentálni.
6.10. Az űrlapból példányt kap
- a versenyző,
- az ellenőrzést elrendelő doppingellenes szervezet,
- a szövetség, és
- a laboratórium (ezen a példányon név nem szerepelhet, csak kódszám).
7. Az ellenőrzés megtagadása, az ellenőrzés visszautasítása
Az ellenőrzés megtagadásának vagy visszautasításának tényét az ellenőrzési űrlapon dokumentálni kell, a
versenyző és a kísérő aláírásával együtt. Visszautasítás vagy téves, illetve megkésett megjelenés az ellenőrzés
színhelyén a pozitív eredménnyel azonos elbírálás alá esik.
8. A mintakezelési eljárás
8.1. A laboratóriumba történő mintaszállítás
A mintákat a nemzetközi doppingellenes szervezetek által elfogadott módon, a biztonság szabályainak
megfelelően kell a laboratóriumba küldeni az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kíséretében, a
mintavétel után a lehető legrövidebb időn belül, hűtött és biztonságosan becsomagolt állapotban. A minták
átvételét azok megérkezését követően a laboratóriumban dokumentálni kell.
8.2. A minta tárolása
8.2.1. Amennyiben a minta laboratóriumba történő azonnali szállítása nem lehetséges, annak megfelelő
tárolásáról a doppingellenőrnek vagy a minta szállításával megbízott személynek kell gondoskodnia.
8.2.2. A minta tárolása során biztosítani kell, hogy a minta a tárolást követően is alkalmas legyen a
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, és kizárólag a szállítására és tárolására felhatalmazott személyek
férhessenek hozzá.
8.3. A laboratóriumi eljárás
8.3.1. A minta analízisét az NSH-val polgári jogi jogviszonyban álló laboratórium végezheti. Az NSH és a
laboratórium közötti szerződésnek az alábbi követelményeket minden esetben tartalmaznia kell:
- a laboratóriumon belüli mintakezelés megfelelő biztosítása;
- az analízisre vonatkozó speciális előírások;
- az eredmények bizalmas kezelése.
8.3.2. A laboratórium az ellenőrzést elrendelő doppingellenes szervezetet értesíti, amennyiben az „A” minta
pozitív lett, valamint ha a minta mennyisége, minősége, vagy más körülmény miatt a minta analízise nem
végezhető el. A laboratórium a „B” minta vizsgálatát az ellenőrzést elrendelő doppingellenes szervezet
megkeresésére végzi el, amelyen a versenyző vagy az általa meghatalmazott személy jelen lehet.
8.3.3. A vizsgálat eredményét bizalmasan, az érintettek személyiségi jogainak védelmére tekintettel kell
kezelni.
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