A MAGYAR SZÖRF SZÖVETSÉG
DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA

A Magyar Szörf Szövetség elnöksége által jóváhagyva 2015. március 18-án

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdés d) pontjában és a 23. § (1)
bekezdés e) pontjában, valamint a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak teljesítése érdekében a Magyar Szörf Szövetség az alábbi doppingellenes
szabályzatot alkotta:

A Magyar Szörf Szövetség doppingellenes szabályzatának hatálya
1. § A Magyar Szörf Szövetség doppingellenes szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat)
hatálya kiterjed a szörf sportágban az igazolt, a verseny- vagy rajtengedéllyel rendelkező
versenyzőre, az eltiltás hatálya alatt álló versenyzőre, az eltiltás leteltét vagy visszavonulását
követően a versenyszerű sporttevékenység folytatását bejelentő versenyzőre (a továbbiakban:
versenyző), a Magyar Szörf Szövetségre és tagszervezeteire, valamint a versenyző
felkészítésében, illetve irányításában részt vevő sportszakemberekre.

A Magyar Szörf Szövetség feladatai
2. § A Magyar Szörf Szövetség
a) a nemzetközi szövetség 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,
b) 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,
c) elkészíti doppingellenes tevékenységének következő évre vonatkozó - az elnökség által
elfogadott - a felvilágosítási és nevelési, valamint doppingellenőrzési tervét is magában
foglaló doppingellenes programját, amelyet a tárgyévet megelőző év december 1-jéig
megküld a HUNADO részére,
d) minden év január 15-éig megküldi a HUNADO és - tájékoztatásul - a sportpolitikáért
felelős miniszter részére az előző évi doppingellenes tevékenységéről készített - az elnökség
által elfogadott - beszámolóját,
e) összeállítja az általa javasolt doppingellenőrzések éves - az elnökség által elfogadott tervét a HUNADO által elkészítendő vizsgálat-eloszlási tervhez, amelyet a tárgyévi
versenyeket magában foglaló versenynaptárával együtt a tárgyévet megelőző év december 1jéig megküld a HUNADO részére,
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f) doppingellenes feladatai ellátásának koordinációjára, a doppingellenes tevékenységben
részt vevő szervezetekkel való együttműködésre a doppingellenes tevékenységre vonatkozó
szabályokban jártas kapcsolattartó személyt jelöl ki, a kijelölésről tájékoztatja a HUNADO-t,
g) a nem a HUNADO által kezdeményezett doppingellenőrzésekről - haladéktalanul,
legkésőbb a tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül - értesíti a HUNADO-t, a
doppingellenőrzéssel érintett versenyző nevének, valamint a doppingellenőrzés helyének és
idejének megjelölésével,
h) a nemzetközi szövetség által lefolytatásra kerülő doppingeljárás megindításáról haladéktalanul, legkésőbb a tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül - értesíti a
HUNADO-t, a sportpolitikáért felelős minisztert és a Magyar Olimpiai Bizottságot, a
versenyző nevének, a pozitív vizsgálati eredménynek vagy a doppingvétséget megalapozó
egyéb magatartásnak a megjelölésével,
i) a nemzetközi szövetség által lefolytatott doppingeljárás eredményéről - haladéktalanul,
legkésőbb a tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül - értesíti a HUNADO-t, a
sportpolitikáért felelős minisztert és a Magyar Olimpiai Bizottságot, a versenyző nevének,
valamint a doppingeljárás eredményeként megállapított doppingvétség és doppingbüntetés
megjelölésével,
j) gondoskodik arról, hogy a HUNADO által működtetett nyilvántartásban regisztrálja magát
valamennyi, 16. életévét betöltött versenyző, aki
- országos/magyar bajnokságon érmet szerzett,
- a válogatott keret tagja,
- államilag/a Magyar Szörf Szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt akár
Magyarországon, akár külföldön,
- bármely olyan hazai vagy külföldi versenyen indul, amely verseny a nemzetközi
szövetség vagy a Magyar Szörf Szövetség versenynaptárában szerepel.
k) a nemzetközi szövetség szabályzatának és a nemzetközi követelményeknek megfelelően
gondoskodik a versenyző versenyengedélyének felfüggesztéséről,
l) ismeri és betartja a doppingellenes szabályokat, így a Rendeletet, a WADA Szabályzatot, a
nemzetközi követelményeket, a HUNADO Szabályzatot, valamint a nemzetközi szövetség
doppingellenes szabályzatát,
m) biztosítja, hogy doppingellenes programja és szabályzata összhangban legyen a
Rendelettel, a WADA Szabályzattal, a nemzetközi követelményekkel, a HUNADO
Szabályzattal és a nemzetközi szövetség doppingellenes szabályzatával,
n) visszavonja a doppingellenes szabályokat megsértő versenyző vagy sportszakember
támogatását a doppingeljárás eredményeként kiszabott eltiltás időszaka alatt,
o) a tagsági jogviszony feltételeként kötelezi a tagszervezeteit, hogy doppingellenes szabályai
összhangban álljanak a WADA Szabályzattal,
p) visszavonja annak a sportszervezetnek a támogatását, amely elmulasztja doppingellenes
feladatainak teljesítését,
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q) felvilágosító előadásokat tart a versenyzők és a sportszakemberek részére, előmozdítja a
doppingellenes oktatást a HUNADO-val együttműködve,
r) együttműködik a HUNADO-val, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a nemzetközi
szövetséggel, és segíti őket doppingellenes kötelezettségük teljesítése érdekében,
s) minden doppingvétségre utaló vagy azzal kapcsolatos információt jelent a HUNADO-nak
és a nemzetközi szövetségnek, valamint együttműködik bármely, a vizsgálat lefolytatására
hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezettel,
t) kötelezi a versenyzőket és sportszakembereket a doppingellenes szabályok és a
doppingellenes szervezetek eredménykezelési hatáskörének elfogadására,
u) megakadályozza, hogy a megfelelő indokolás nélkül tiltott szert vagy módszert használó
sportszakemberek a versenyzőkkel együttműködjenek,
x) elismeri és tiszteletben tartja a nemzetközi szövetség, a HUNADO, valamint a WADA
Szabályzat aláíró feleinek doppingvétség elkövetése miatt hozott határozatát bármilyen
eljárási cselekmény lefolytatása nélkül, abban az esetben, ha a határozatot a hatáskörrel
rendelkező testület a WADA Szabályzat rendelkezéseivel összhangban hozta,
y) teljesíti a Rendeletben, a HUNADO Szabályzatban, a WADA Szabályzatban, a nemzetközi
követelményekben és a nemzetközi szövetség doppingellenes szabályzatában foglalt egyéb
kötelezettségeit.

A versenyző feladatai
3. § (1) A versenyző a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészülésnek és
versenyzésnek a Rendeletben, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetek
doppingellenes szabályzataiban 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.
(2) Amennyiben a versenyző tudomására jut, hogy más versenyző a Szabályzat 10. § (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 Magyar Szörf
Szövetség részére.
(3) A versenyző felelős a szervezetéből származó mintából a 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.
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(4) A versenyző
a) ismeri és betartja a doppingellenes szabályokat, így a Rendeletet, a WADA Szabályzatot, a
nemzetközi követelményeket, a HUNADO Szabályzatot, valamint a nemzetközi szövetség
doppingellenes szabályzatát,
b) rendelkezésre áll mintavétel céljából a nap bármely szakában,
c) felelősséget vállal az általa használt szerek és alkalmazott módszerek tekintetében,
d) az egészségügyi személyzetet tájékoztatja a tiltott szerek használatának és tiltott módszerek
alkalmazásának tilalmáról, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az alkalmazott orvosi
kezelés nem sérti a doppingellenes rendelkezéseket,
e) együttműködik a doppingvétségeket kivizsgáló doppingellenes szervezetekkel,
f) tájékoztatja a HUNADO-t és a nemzetközi szövetséget minden olyan, aláíró félnek nem
minősülő fél által hozott határozatról, amely megállapítja, hogy az utóbbi tíz évben
doppingvétséget követett el,
g) elvégzi a sportolói regisztrációt a HUNADO Szabályzat 5.6.9. pontjának megfelelően,
h) teljesíti a Rendeletben, a HUNADO Szabályzatban, a WADA Szabályzatban, a nemzetközi
követelményekben és a nemzetközi szövetség doppingellenes szabályzatában foglalt egyéb
kötelezettségeit.

A sportszakember feladatai
4. § A sportszakember
a) ismeri és betartja a személyére, illetve az általa felkészített, illetve irányított versenyzőre
vonatkozó doppingellenes szabályokat, így a Rendeletet, a WADA Szabályzatot, a
nemzetközi követelményeket, a HUNADO Szabályzatot, valamint a nemzetközi szövetség
doppingellenes szabályzatát,
b) együttműködik a doppingellenőrzések, ellenőrzési programok végrehajtása érdekében,
c) a versenyzők értékrendszerére és magatartására befolyást gyakorol a doppingellenes
gondolkodásmód előmozdítása érdekében,
d) tájékoztatja a HUNADO-t és a nemzetközi szövetséget minden olyan, aláíró félnek nem
minősülő fél által hozott határozatról, amely megállapítja, hogy az utóbbi tíz évben
doppingvétséget követett el,
e) együttműködik a doppingvétségeket kivizsgáló doppingellenes szervezetekkel,
f) nem használ vagy birtokol tiltott szert és tiltott módszert megfelelő indokolás nélkül,
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g) teljesíti a Rendeletben, a HUNADO Szabályzatban, a WADA Szabályzatban, a nemzetközi
követelményekben és a nemzetközi szövetség doppingellenes szabályzatában foglalt egyéb
kötelezettségeit.

A Magyar Szörf Szövetség tagszervezeteinek feladatai
5. § A Magyar Szörf Szövetség tagszervezete
a) ismeri és betartja a doppingellenes szabályokat, így a Rendeletet, a WADA Szabályzatot, a
nemzetközi követelményeket, a HUNADO Szabályzatot, valamint a nemzetközi szövetség
doppingellenes szabályzatát,
b) együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekkel, segíti a
Magyar Szörf Szövetséget doppingellenes feladatainak teljesítésében,
c) biztosítja, hogy doppingellenes szabályai összhangban legyenek a WADA Szabályzattal,
d) visszavonja a doppingellenes szabályokat megsértő versenyző vagy sportszakember
támogatását a doppingeljárás eredményeként kiszabott eltiltás időszaka alatt,
e) megismerteti jelen Szabályzatot a versenyzőkkel és a sportszakemberekkel, előmozdítja a
doppingellenes oktatást,
f) megakadályozza, hogy a megfelelő indokolás nélkül tiltott szert vagy módszert használó
sportszakemberek a versenyzőkkel együttműködjenek,
g) teljesíti a Rendeletben, a HUNADO Szabályzatban, a WADA Szabályzatban, a nemzetközi
követelményekben és a nemzetközi szövetség doppingellenes szabályzatában foglalt egyéb
kötelezettségeit.

A doppingellenes kapcsolattartó személy
6. § (1) A doppingellenes kapcsolattartó személy
a) együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekkel,
b) összeállítja a szövetség előző évi doppingellenes tevékenységéről készített beszámolóját
tárgyév december 31-ig, amelyet az elnökség jóváhagyását követően január 15-ig megküld a
HUNADO és tájékoztatásul a sportpolitikáért felelős miniszter részére,
c) összeállítja a következő évre vonatkozó, a felvilágosítási és nevelési, valamint
doppingellenőrzési tervet is magában foglaló doppingellenes programot november 15-ig,
amelyet az elnökség jóváhagyását követően december 1-jéig megküld a HUNADO részére,
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d) összeállítja a Magyar Szörf Szövetség által javasolt doppingellenőrzések éves tervét a
HUNADO által elkészítendő vizsgálat-eloszlási tervhez november 15-ig, amelyet a tárgyévi
versenyeket magában foglaló versenynaptárával együtt az elnökség jóváhagyását követően a
tárgyévet megelőző év december 1-jéig megküld a HUNADO részére,
e) beszerzi, 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. A hozzájáruló nyilatkozatok mintája jelen Szabályzat 1. és 2. sz. mellékletét
képezi. A hozzájáruló nyilatkozatokat a versenyengedély kiállításával egyidejűleg kell
aláíratni.
f) beszerzi, nyilvántartja és a HUNADO rendelkezésére bocsátja a HUNADO szabályzatának
hatálya alá tartozó versenyzőtől és sportszakembertől azon alávetési nyilatkozatot, amellyel az
érintett versenyző, illetve sportszakember a HUNADO szabályzatában meghatározott
ügycsoport tekintetében aláveti magát a Nemzetközi Sport Választottbíróság (Court of
Arbitration for Sport – CAS) mint kizárólagos hatáskörrel rendelkező szerv eljárásának. Az
alávetési nyilatkozat mintája jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képezi. Az alávetési
nyilatkozatokat a versenyzők esetében a versenyengedély kiállításával egyidejűleg kell
aláíratni.
(2) A Magyar Szörf Szövetség főtitkára doppingellenes kapcsolattartó személyként a
doppingellenes tevékenységre vonatkozó szabályokban jártas személyt jelöl ki. A
doppingellenes kapcsolattartó személy kijelöléséről, illetve személyének a megváltozásáról a
Magyar Szörf Szövetség a kijelölést, illetve a változást követő 5 munkanapon belül írásban
tájékoztatja a HUNADO-t.
A doppingbizottság tagja
7. § (1) A doppingbizottság felelős az első fokú doppingeljárások lefolytatásáért. A
háromtagú doppingbizottság tagja és egyben elnöke a Magyar Szörf Szövetség főtitkára által
kijelölt tag, aki tisztségét 4 évig tölti be. A doppingbizottság elnökének kijelöléséről, illetve
személyének megváltozásáról a Magyar Szörf Szövetség a kijelölést, illetve a változást
követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a HUNADO-t.
(2) A doppingbizottság elnöke 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.
(3) A doppingbizottság elnöke és tagjai feladatuk ellátása során a doppingellenes
tevékenységben részt vevő szervezetek részéről nem utasíthatók, doppingellenes
tevékenységüket ezen szervezetektől függetlenül végzik. A doppingbizottság elnöke nem
lehet az a személy,
a) aki doppingvétséget követett el,
b) aki a doppingellenőrzés bármely korábbi szakaszában részt vett,
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c) akitől az ügy elfogulatlan, pártatlan megítélése egyébként nem várható el.
(4) A doppingbizottság első fokon meghozott határozatával szemben benyújtott fellebbezés
eredményeként induló másodfokú doppingeljárást a dopping fellebbviteli bizottság folytatja
le. A dopping fellebbviteli bizottság tagjának kijelölésére és összeférhetetlenségi szabályaira
az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a dopping fellebbviteli
bizottságban nem vehet részt az a személy sem, aki az első fokú határozat meghozatalában
részt vett.
A Magyar Szörf Szövetség felvilágosító programja
8. § (1) A felvilágosító program célja a doppingvétségek megelőzése, a versenyzők és a
sportszakemberek visszatartása doppingvétség elkövetésétől. A felvilágosító program kiterjed
a versenyzőknek és a sportszakembereknek a doppingellenes szabályokról, a
doppingvétségekről, a tiltott szerek és módszerek egészségkárosító hatásairól való
tájékoztatásáról. A felvilágosító program célcsoportja: az utánpótlás korú és a felnőtt korú
versenyzők, valamint a sportszakemberek.
(2) A Magyar Szörf Szövetség a felvilágosító program keretein belül
a) doppingellenes felvilágosító előadásokat szervez,
b) a HUNADO és a Magyar Olimpiai Bizottság által szervezett doppingellenes
előadásokról értesíti a versenyzőket és a sportszakembereket, a részvételt kötelező teszi
meghatározott kör számára,
c) honlapján doppingellenes témakört működtet, amelyen naprakész információkat
szerepeltet a doppingellenes tudnivalókról.
Doppingellenőrzésre vonatkozó rendelkezések
9. § (1) Kötelező doppingellenőrzés végrehajtása az alábbi esetekben:
a) országos csúcs vagy kvalifikációs szint hitelesítéséhez,
(2) A versenyidőszakban a doppingellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges személyi és
tárgyi feltételeket - bejelentés nélküli doppingellenőrzés esetén is - a Magyar Szörf Szövetség
vagy a sportesemény szervezője köteles biztosítani, amit a verseny előtt a versenybíróság
ellenőriz. Ha a sportesemény a személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg,
az ebből eredő költségeket a mulasztó fél viseli.
(3) A versenyen kívüli időszakban az elkülönített helyiséget a Magyar Szörf Szövetség vagy
tagszervezete, az egyéb személyi és tárgyi feltételeket a HUNADO biztosítja.
(4) A doppingellenőrzés költségeit az ellenőrzést kezdeményező szervezet viseli.
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Doppingvétségek
10. § (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 - 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 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
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összefüggésben alkalmazza, ezekhez vagy ezek leplezéséhez segítséget nyújt, ezekben
közreműködik, vagy ezeket megkísérli,
i) doppingvétség elkövetésében vagy annak kísérletében, vagy az eltiltási tilalom 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) a 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.

9

Ideiglenes felfüggesztés
11. § (1) A Magyar Szörf Szövetség főtitkára a nemzetközi szövetség szabályzatának és a
nemzetközi követelményeknek megfelelően gondoskodik a versenyző versenyengedélyének
felfüggesztéséről.
(2) Kötelező felfüggesztés: kötelező a versenyző versenyengedélyének felfüggesztése,
amennyiben a pozitív „A” mintát nem meghatározott szernek minősülő tiltott szer vagy tiltott
módszer eredményezte, és az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú
mentességet vagy olyan nyilvánvaló eltérést a nemzetközi követelményektől, amelyek a
pozitív vizsgálati eredményt érvénytelenné tennék. A felfüggesztést az előzetes felülvizsgálati
eljárás lefolytatását követően haladéktalanul ki kell szabni.
(3) Opcionális felfüggesztés: fel lehet függeszteni a versenyző versenyengedélyét,
amennyiben a pozitív vizsgálati eredményt meghatározott szernek minősülő tiltott szer
okozta, vagy a 10. § (1) bekezdés b)-j) pontjaiban meghatározott doppingvétségek esetén. A
felfüggesztést az előzetes felülvizsgálati eljárás lefolytatását követően, a meghallgatást
megelőzően lehet kiszabni.
(4) Amennyiben a versenyző versenyengedélyének ideiglenes felfüggesztésére kerül sor, a
versenyzőnek lehetőséget kell biztosítani vagy a) az ideiglenes felfüggesztés tárgyában tartott
meghallgatásra az ideiglenes felfüggesztés kiszabása előtt vagy a kiszabás után haladéktalanul
vagy b) a doppingeljárásban sürgős meghallgatás megtartására. A versenyzőnek lehetősége
van az ideiglenes felfüggesztés tárgyában fellebbezést benyújtani.
a) Az ideiglenes felfüggesztést meg lehet szüntetni, amennyiben a versenyző
valószínűsíti, hogy a pozitív vizsgálati eredményt szennyeződét tartalmazó termék
okozta. Amennyiben a meghallgatást végző testület az ideiglenes felfüggesztést nem
szünteti meg a szennyeződést tartalmazó termékre történő hivatkozás eredményeként,
a döntés ellen nem lehet fellebbezést benyújtani.
b) Az ideiglenes felfüggesztést ki kell szabni (vagy nem kell megszüntetni), amennyiben a
versenyző nem tudja valószínűsíteni, hogy
-

a doppingvétség nem kerül megállapításra, vagy
nem terheli gondatlanság a doppingvétség elkövetésében, vagy
olyan kivételes körülmények állnak fenn, amelyek az eset összes körülményének
mérlegelését követően indokolatlanná tennék az ideiglenes felfüggesztés kiszabását.

(5) Amennyiben az ideiglenes felfüggesztésre pozitív „A” minta eredményeként került sor, és
a „B” minta nem erősíti meg az „A” minta eredményét, az ideiglenes felfüggesztést meg kell
szüntetni.
(6) Abban az esetben, ha a versenyzőt doppingvétséget megalapozó magatartás elkövetéséről
értesítik, és ideiglenes felfüggesztés nem kerül kiszabásra, a versenyzőnek fel kell ajánlani a
lehetőséget az ideiglenes felfüggesztés önkéntes elfogadására.
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Doppingbüntetések
12. § A doppingbüntetésekre, azok időtartamára és mértékére a HUNADO Szabályzata
irányadó.
A doppingbüntetések kiszabása
13. § (1) A WADA szabályzat 7. cikke alapján az eredménykezelés annak a szervezetnek a
hatáskörébe tartozik, aki a mintavételt kezdeményezte, egyéb doppingvétség esetén pedig
annak a hatáskörébe, aki a sportolót vagy a sportszakembert elsőként értesítette a
doppingvétség megalapozott gyanújáról.
(2) A doppingbüntetések kiszabásának rendjére a HUNADO által kezdeményezett
mintavételek esetén a Rendelet és a HUNADO Szabályzata, a nemzetközi szövetség által
kezdeményezett mintavételek esetén a nemzetközi szövetség doppingellenes szabályzata
irányadó.
(3) A doppingbüntetést kiszabó határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani a HUNADO
Szabályzatában, illetve a nemzetközi szövetség doppingellenes szabályzatában
meghatározottak szerint. A HUNADO Szabályzatában, illetve a nemzetközi szövetség
doppingellenes szabályzatában meghatározott ügycsoport tekintetében kizárólag a
Nemzetközi Sport Választottbírósághoz (CAS) lehet fellebbezni.

Záró rendelkezések
14. § (1) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a doppingellenes tevékenység
szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, a WADA Szabályzat, a nemzetközi
követelmények, a HUNADO Szabályzat, valamint a nemzetközi szövetség doppingellenes
szabályzata irányadóak.
(2) Jelen Szabályzat 2015. március 19-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Magyar Szörf Szövetség 2007. december 15-től hatályos doppingellenes szabályzata.
Mellékletek
1. sz. melléklet: adatkezelési hozzájárulás
2. sz. melléklet: törvényes képviselői hozzájárulás 18 éven aluli versenyző
doppingellenőrzéséhez
3. sz. melléklet: nyilatkozat a Nemzetközi Sport Választottbíróság (CAS) kizárólagos
hatáskörének elfogadásáról
4. sz. melléklet: Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) doppingellenes szabályzata (Rule 21)
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