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A MAGYAR MUAYTHAI ORSZÁGOS SPORTÁGI 

SZAKSZÖVETSÉG (MMSZ) DOPPINGSZABÁLYZATA 

 

 

mely a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011(III.23.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Korm. rend.) rendelkezései szerint a World Anti-Doping Agency (WADA) 

nemzetközi követelményei, továbbá a HUNADO Doppingellenes Szabályzata alapján, 

azoknak megfelelve került elfogadásra. 

 

 

 

1. A DOPPINGSZABÁLYZAT ALAPELVEI 

 

 

A MMSZ magára és minden tagjára kötelező érvénnyel akceptálja a Nemzeti Versenysport 

Szövetség Doppingellenes Szabályzatának alapelveit: 

 

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

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

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

amelyeket a következő értékek jellemeznek: 

 

a) etika, tisztességes játék és őszinteség, 

 

b) egészség, 

 

c) törekvés a tökéletes teljesítményre, 

 

d) jellem és nevelés, 

 

e) öröm és élvezet, 

 

f) csapatmunka, 

 

g) elkötelezettség és elhivatottság, 

 

h) szabályok és előírások iránti tisztelet, 

 

i) tisztelet magunk és mások iránt, 

 

j) bátorság, valamint 

 

k) közösség és szolidaritás. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a dopping alapvetően ellentétes a sport 

szellemiségével. 

 

 



2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

 

A Nemzeti Versenysport Szövetség célkitűzéseivel analóg módon a MMSZ célja; 

 

a) tudatosítani és egyértelművé tenni tagjai előtt, hogy a dopping a csalással megegyezik 

 

b) megvédeni minden sportoló egészségét a tiltott szerek és módszerek ártalmas hatásaitól, 

korosztályra való tekintet nélkül 

 

c) helyreállítani a sport erkölcsi tisztaságát 

 

d) doppingvétséget elkövetők és segítőik (csalók) szankcionálása 

 

e) fellépés az általános és különös megelőzés megvalósítása terén 

 

f) küzdelem az etikátlan magatartás ellen 

 

g) az egyenlőség, a tiszta játék biztosítása 

 

h) doppingellenes programok megvalósítása 

 

i) elrettentés és visszatartás a tiltott szerek és módszerek alkalmazásától 

 

j) nevelés, oktatás, felvilágosítás a doppingmegelőzés terén  

  

 

 

3.A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

 

a) A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség (a 

továbbiakban: MMSZ) valamennyi, doppingeljárással összefüggő tevékenységet végző 

tagszervezetére (egyesületek), valamint  azok tagjaira (sportolók, sportszakemberek) illetve 

minden, a Szakszövetség által, vagy felügyelete alatt szervezett  verseny résztvevőire.  

 

b) Jelen Szabályzat nem terjed ki az IFMA, EMF, WMC versenyrendszerében szervezett 

nemzetközi versenyekre, azokon az adott világszervezet szabályzata irányadó, melyet minden 

MMSZ tag az adott nemzetközi versenyen való indulásának előfeltételeként magára nézve 

kötelezően elfogad. 

 

c)  A Szabályzat rendelkezéseit a Szabályzat elfogadását követően minden a) szerint érintett 

köteles megismerni, nyilatkozatban  elfogadni és alkalmazni mely tény minden érintett 

Szövetségen belüli jogviszonyának előfeltétele csak úgy, mint a CAS (Nemzetközi Sport 

Döntő Bíróság) kizárólagos joghatósági elismerése. 

 

 

 

 

 



4. A SZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSÉNEK RENDELKEZÉSE 

 

 

a) A Szabályzatban meghatározott minden kifejezés és meghatározás a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló 43/2011(III.23.) Korm. rendelet 2. §-a tárgyévi aktualizált 

érvényes változata szerint értelmezendő. 

 

A legfontosabbak: 

 

- doppinglista: a NOB Orvosi Bizottsága, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 

és annak magyar szervezete a HUNADO időszakonként aktualizált hatóanyag jegyzéke, 

amelynek a sportoló szervezetéből való kimutatása (hatóanyag, maradvány, marker) esetén a 

doppingolás megállapítást nyert. 

 

- dopping: az aktuálisan közzétett doppinglistában szereplő teljesítményfokozó,-vagy azok 

elfedését, kiürülését segítő szerek, hatóanyagok illetve módszerek eljárások. 

 

- doppingvétség: a doppinglistában szereplő szerek, készítmények használata (elősegítése is), 

birtoklása (elősegítése is), módszerek, eljárások alkalmazása vagy elősegítése valamint a 

doppingellenőrzés mindennemű manipulálása, megakadályozása vagy akár annak kísérlete 

továbbá a doppingellenőrzésre vonatkozó szabályzatban meghatározott tájékoztatási 

kötelezettség megszegése.  

Doppingvétség alól felmentést csak az előzetesen, a HUNADO a WADA illetve a nemzetközi 

szövetség ide vonatkozó szabálya szerint bejelentett gyógyászati mentességi igazolás 

biztosíthat. (TUE engedély, kérelem alapján). 

 

- sportszakember: adott sportoló felkészítésében közreműködő edző, oktató, sportorvos 

valamint doppingfelelősség tekintetében ide sorolandó tisztségviselők és sporttársak.  

 

b)  A Szabályzat az 1.a) szerint minden érintett esetében kivétel nélkül azonos módon 

értelmezendő illetve alkalmazandó. 

 

 

5. A MMSZ DOPPINGELLENES TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATAI (végrehajtó a MAMSOSZ főtitkára): 

 

 

a) Részt vesz a Korm. rendelet szerinti  doppingellenes tevékenységben. 

 

b) Ellátja a részére jogszabályban, a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes   

szabályzataiban  meghatározott feladatokat, a HUNADO feladataival összhangban a 

felvilágosítással és oktatással kapcsolatos feladatokat, kezdeményezi tagjai 

doppingellenőrzését, valamint együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő 

minden hivatalos szervezettel. 

 

c) Érvényesíti a doppingtilalmat, amely során a Korm. rendelettel, valamint, a nemzetközi 

doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályaival és a HUNADO szakmai ajánlásaival 

összhangban, jelen Szabályzatban  rendelkezik a; 

 



- sportolók, a sportszakemberek, illetve tagjainak doppingellenes tevékenységgel összefüggő   

kötelezettségeiről, és feladatairól valamint, azok végrehajtásához szükséges költségek 

biztosításáról. 

 

- Korm. rendeletben meghatározott doppingbüntetések eljárási rendjéről, és az alkalmazandó 

szankciók részleteiről (mérték, időtartam stb). 

 

d) Nyilvántartásba vesz és a HUNADO rendelkezésére bocsát minden, a doppingellenőrzés 

végrehajtásához szükséges adatot tagjairól, különös tekintettel a tartózkodási információkra 

(kiemelt hangsúllyal a vizsgálati csoportban nyilvántartott versenyzők esetében), továbbá az 

adatok kezeléséhez szükséges, minden érintett írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a 

18. évét be nem töltött versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges törvényes képviselői 

hozzájárulásokat. 

 

e)minden év január 15-ig elkészíti és a HUNADO részére megküldi előző évi doppingellenes 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

f) minden év december 1.ig elkészíti és a HUNADO részére megküldi a következő évi 

doppingellenes tevékenységének programját, doppingellenőrzési tervét, valamint 

versenynaptárát.  

 

g) doppingellenes feladatai ellátására,  illetve a doppingellenes tevékenységben részt vevő 

szervezetekkel való együttműködésre és kapcsolattartásra háromtagú Dopping Bizottságot 

állít fel Szövetségén belül, melynek személyi változásairól 5 munkanapon belül írásbeli 

tájékoztatást küld a HUNADO részére. 

 

h) tagjait érintő,  nemzetközi versenyeken lefolytatásra kerülő doppingeljárás megindításáról 

és annak eredményéről hivatalos értesítést küld a HUNADO, a miniszter, és a MOB részére. 

 

 

6. A MMSZ DOPPING BIZOTTSÁG FELADATAI: 

 

a) doppingellenes jogszabályok, és előírások, illetve azok változásainak figyelemmel kísérése, 

azokkal kapcsolatos tájékoztatás adása a tagok felé, szövetségi koordináció. 

 

b) kapcsolattartás a HUNADO képviselőivel. 

 

c) a MMSZ képviseletében részvétel a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos 

értekezleteken, előadásokon és konferenciákon. 

 

d) doppingellenes felvilágosító előadások és képzések tartása a tagok részére (tájékoztató 

anyagok megküldése, speciális felkészítés válogatott edzőtáborokban illetve 

sportszervezeteknél stb), szükség esetén a HUNADO bevonásával, melynek célja, hogy az 

aktuális információk, változások, illetve a doppingellenes tevékenység céljai és 

szükségszerűsége minden sportszervezet, sportoló, sportszakember előtt aktuálisan ismert 

legyen. 

 



e) a tagok regisztrációja, adatszolgáltatási tevékenységük  koordinálása,  a holléti információk 

ellenőrzése (kiemelten a nyilvántartott vizsgálati csoport tagjaira). 

 

f) előzetes felülvizsgálati eljárásokon MMSZ képviselete tanácskozási joggal a  Korm. 

rendelet 18. – 20. §-a alapján. 

 

g) szükséges esetekben célzott doppingellenőrzések kezdeményezése, azok megrendelése a 

Magyar Antidopping Csoport Nonprofit Közhasznú Kft-től. (pl. aggályos teljesítményváltozás 

észlelése sportolóknál, azok halmozott megjelenése egy klubon belül stb, különös tekintettel a 

válogatott kerettagok esetén) 

 

h) előző évi doppingellenes beszámoló illetve következő évi doppingellenes program 

elkészítése a MMSZ (elfogadás után a HUNADO) részére. 

A következő évi doppingellenes program elkészítésekor különös hangsúlyt fektet a 

korosztályos sportolók felvilágosítására (egészségügyi kockázatok, tilalmak, szankciók), a 

sportszervezetek felvilágosító-oktató tevékenységének ösztönzésére, a saját hatáskörben 

indítandó doppingellenőrzések célszerűségére (vétségre utaló jelek felismerése) illetve a 

program megvalósításához szükséges anyagi források biztosítására. 

 

i) kapcsolattartás sportszervezetekkel és sportolókkal, a doppingellenes tevékenységgel 

kapcsolatos aktuális információk biztosítása és a tevékenység koordinálása érdekében. 

 

 

7. TAGOK DOPPINGELLENES FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI: 

 

 

a) minden tag (sportoló, sportszakember)  köteles megismerni és betartani a Korm. rendelet, a 

HUNADO doppingellenes szabályzatának, a WADA nemzetközi szabályzatának  és a 

nemzetközi szövetség szabályzatának rendelkezéseit. 

 

b) minden tag köteles a tisztességes játék elve alapján elkerülni, hogy tiltott szer kerüljön saját 

vagy vele összefüggésben más személy szervezetébe, tőle független ilyen eset észlelését, 

haladéktalanul a Dopping Bizottság és a HUNADO felé jelenteni. 

 

c) minden tag köteles saját maga, vagy vele összefüggésben más személy tekintetében minden 

tiltott módszer alkalmazását elkerülni, tőle független ilyen eset észlelését pedig a Dopping 

Bizottság és a HUNADO felé jelenteni.   

 

d) sportoló felelős a szervezetéből származó mintából kimutatott bármilyen tiltott szer, 

származék vagy marker jelenlétéért, tiltott szer használatáért, tiltott módszer alkalmazásáért, 

függetlenül attól, hogy a jelenlét, használat, alkalmazás tekintetében legalább gondatlanság 

vagy szándékosság terheli-e. 

 

e) a sportszakember a tisztességes játék elve alapján köteles, a doppingmentes felkészítés és 

versenyeztetés gyakorlására, illetve a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes 

szabályzatainak és  előírásainak  megfelelően ,  a doppingellenes tevékenységben részt vevő 

szervezetek  képviselőivel együttműködni. 

 

f) a sportszervezetek kötelesek évente legalább 1, azaz egy alkalommal részt venni a MMSZ 

felvilágosító és hatályos szabályozást ismertető előadásán, aminek alapján, azonos 



tartalommal kötelesek évente 1, azaz egy alkalommal sportolóik részére előadást tartani, 

továbbá közreműködni sportolóik regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségük 

maradéktalan teljesítésében. 

 

8. DOPPINGELLENŐRZÉS 

 

a) az ellenőrzés lehet előre bejelentett illetve bejelentés nélküli egyaránt, mely kiterjed 

minden igazolt, legalább „alkalmas” sportorvosi engedéllyel rendelkező amatőr és hivatásos 

sportolóra. 

 

b) ellenőrzés a versenyeken illetve azokon kívüli időszakokban is tartható. 

 

c) versenyeken ellenőrzés olyan sportolónál is elrendelhető, aki sérülés vagy más ok miatt a 

versenyzéstől visszalép. 

 

d) ellenőrzés elrendelésére és/vagy megrendelésére a jogszabályi háttérrel feljogosított szerv 

mellett a MMSZ és annak Dopping Bizottsága illetve adott versenyen a szervező is jogosult. 

 

e) versenyeken a szervező köteles az ellenőrzéshez megfelelő körülményeket biztosítani, 

minden más esetben a szükséges feltételek biztosítása a sportoló tagszervezetét terheli, 

minden esetben a sportoló emberi méltóságához fűződő jogait biztosítva. 

Az ellenőrzés személyi és technikai feltételeinek biztosítása az elrendelő szerv feladata. 

 

f) az ellenőrzés részletes szabályait a Korm. rendelet határozza meg. 

 

g) ellenőrzés során az elsődleges „A” minta eredményét megismerve minden sportolónak 

jogában áll másodlagos „B” minta vizsgálatát kérni illetve jogában áll kikérnie ezek 

dokumentációját. 

 

h) A MMSZ köteles mindazon doppingeljárások költségeit biztosítani, melyek esetén a Korm. 

rendelet vagy egyéb jogszabály, rendelkezés költségviselőként megjelöli. 

 

 

9. DOPPINGFEGYELMI ELJÁRÁS 

 

a) amennyiben az ellenőrzés doppingvétséget állapít meg, vagy bármely sportoló, 

sportszakember doppingvétséggel gyanúsítható vagy azt beismeri, ellene doppingeljárást kell 

lefolytatni. 

 

b) doppingeljárás a doppingvétség elkövetésétől számított 10, azaz tíz éven belül indítható, 

kivéve a törvényben, vagy törvényerejű rendeletekben szigorúbban szabályozott esetekben 

(pl. kiskorú sportoló el nem évülő veszélyeztetése doppingvétséggel…) 

 

c) az I. fokú doppingfegyelmi eljárás lefolytatója, a HUNADO szervezeti keretein belül a 

dopping bizottság, melynek működési koordinációját és költségeit a HUNADO biztosítja. 

 

 

d) az eljárást lefolytató bizottság a HUNADO, a NVESZ, és a MMSZ, HUNADO 

szabályzatának megfelelő delegáltjaiból áll, elnökét szintén a MMSZ delegálja. 

 



e) a doppingbizottság első fokú határozata elleni fellebbezést követő másodfokú eljárást a 

dopping fellebbviteli bizottság folytatja le, melynek 6/d szerinti összetétele akként módosul, 

hogy az eljárásban nem vehet részt olyan személy sem, aki az első fokú határozat 

meghozatalában részt vett. 

 

f) az aktuálisan eljáró dopping bizottságba a MMSZ delegáltját a főtitkár jelöli ki illetve hívja 

vissza olyan időpontban, mely az adott dopping eljárást nem hátráltatja, s erről 5 munkanapon 

belül tájékoztatást küld a HUNADO részére. 

 

 

10. DOPPINGVÉTSÉGEK 

 a)Doppingvétséget követ el a versenyző, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is 

figyelemmel: testéből származó mintába  

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 mintaszolgáltatási kötelezettséget megfelelő indoklás hiányában megtagadja vagy 

elmulasztja - azt követően, hogy a versenyző erről  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 - 

ezen belül a tartózkodási helyre előírt információk  benyújtását és a vonatkozó nemzetközi  

szabványban előírtak szerint bejelentett mintavétel kihagyását -  a szövetség  dopping 

szabályzatában meghatározott módon,12hónapon 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 

birtokok,  kivéve ha igazolja, hogy a birtoklással érintett szer, módszer vonatkozásában  

gyógyászati célú mentességet élvez ,vagy más elfogadható , elsősorban egészségügyi okokra 

visszavezethető indoklást 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 

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.  

 

Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is 

figyelemmel 

a)  a  versenyidőszakban 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 igazolni tudja, hogy a birtoklással, 

rendelkezéssel érintett szer, módszer vonatkozásában  a versenyző  gyógyászati célú 

mentességet élvez, vagy más elfogadható, elsősorban egészségügyi okokra visszavezethető 

indoklást ad, 

b) versenyidőszakban  bármilyen  tiltott szert a versenyzőnek bead, vagy  

bármilyen  tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása 

elsajátításának, alkalmazásának leírását a versenyzővel összefüggésben alkalmazza, vagy 

versenyen kívüli időszakban versenyzőnek versenyidőszakon kívül  a 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 

c) a b) pontban meghatározott doppingvétségek elkövetéséhez  segítséget nyújt, 

abban közreműködik, illetve 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, illetve valaki a versenyzőnek a 

doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a  HUNADO-nak. 
 

11. DOPPINGBÜNTETÉSEK 

 

 

a) A doppingvétségek elkövetése esetén kiszabandó doppingbüntetések, azok mértéke, 

időtartama, illetve az alkalmazható kedvezmények tekintetében a Korm. rendelet és az az 

alapján kiadott aktuális HUNADO szabályzat alkalmazandó. 

 

b) A doppingbüntetések kiszabásának részletes rendjét a MMSZ fegyelmi szabályzata 

határozza meg (IFMA, EMF, WMC doppingszabályzata alapján),  a HUNADO ide vonatkozó 

rendelkezéseit első rendűként alkalmazva. 

 

c)  A MMSZ dopping bizottsága köteles a sportoló versenyengedélyét felfüggeszteni 

amennyiben ellene doppingeljárás indult, doppingellenőrzésen az „A” mintája pozitív 

eredményű (kivétel TUE mentesség), vagy megtagadta részvételét az ellenőrzésen. 

Bármilyen doppingvétség gyanúja esetén a MMSZ dopping bizottsága jogosult az érintett 

sportoló vagy sportszakember, versenyengedélyét, illetve szakmai jogosultságát 

felfüggeszteni, és doppingeljárást kezdeményezni. 

A felfüggesztésről illetve az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül értesítést küld a 

sportoló, sportszakember, illetve a sportszervezetük részére. 

 

 

12. DOPPINGELLENES TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSAI 

 

A MMSZ dopping bizottsága köteles regisztrálni, nyilvántartani és aktualizálni; 

 

a) Jelen Doppingszabályzat hatálya alá tartozó minden sportoló adatkezelési hozzájárulását, 

illetve kiskorú sportolók szülői hozzájáruló nyilatkozatát. 

 

b) A HUNADO Doppingellenes Szabályzatának hatálya alá tartozó minden sportoló és 

sportszakember azon alávetési nyilatkozatát melyben alávetik magukat valamennyi 

HUNADO Szabályzatban részletezett ügycsoport tekintetében a CAS (Nemzetközi Sport 

Döntő Bíróság) mint választott bíróság kizárólagos illetékességének (1.c).  

 

c) A HUNADO felhívására a MMSZ köteles az a) és b) pont szerinti nyilatkozatokat a 

felhívástól számított 8 napon belül rendelkezésre bocsátani. 

 

 



13. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 

 

a) Amennyiben jelen szabályzat bármely rendelkezése eltér a WADA illetve a HUNADO 

doppingellenes szabályzatától, úgy a WADA illetve HUNADO Doppingellenes 

Szabályzatának megfelelő rendelkezései prioritással alkalmazandóak. 

 

b) Jelen Szabályzatban nem érintett kérdésekben szintén a WADA illetve a HUNADO 

Doppingellenes Szabályzata alkalmazandó. 

 

 

14. MELLÉKLETEK (HUNADO szabályzat szerint) 

 

1.) Sportolói adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 

2.) Kiskorú sportoló szülői hozzájáruló nyilatkozata 

3.) CAS alávetési nyilatkozat 

4.) TUE gyógyászati mentesség kérelem 

5.) Tájékoztató a TUE kérelem kitöltéséhez 

 

Ezt a Szabályzatot a Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség Dopping Bizottsága 

készítette, a szövetség elnöksége 2015. március 2-án elfogadta, főtitkára  hatályba léptette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
 

 
 

Alulírott ………………………………… (szül. hely, idő: ……………………………………, 

a.n.:…………………………………,lakcím:………………………………………………….., 

sportszervezet: ………………………………...), a Magyar Muaythai Országos Sportági 

Szakszövetség (a továbbiakban: Sportszövetség) által kiállított versenyengedéllyel / 

rajtengedéllyel rendelkező sportolóként hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Antidopping 

Csoport a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. 

rendeletben, valamint a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 

99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben foglalt doppingellenes tevékenysége körében, a fent 

megjelölt adataimat, az általam önkéntesen szolgáltatott holléti (ún. whereabouts) 

információkat, az esetleges gyógyászati célú mentességemet és az azt megalapozó adatokat, 

valamint a mintavételek során általam kitöltött nyomtatványokon megadott adataimat, és az 

esetleges korábbi mintaszolgáltatásaim és doppingfegyelmi vétségeim tényét 

doppingellenőrzés, doppingellenes statisztikai elemzés, valamint egy esetleges doppingeljárás 

lefolytatása céljából, a Sportszövetség, a Sportszövetség nemzetközi szövetsége, valamint a 

Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség részére, a jelen nyilatkozat aláírásától számított tíz 

éven belül továbbítsa, valamint a Sportszövetség, a Magyar Antidopping Csoport, a 

Sportszövetség nemzetközi szövetsége, és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség 

nyilvántartsa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően. 

 

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy doppingellenőrzésem „A” (és "B") mintájának pozitív 

vizsgálati eredménye, valamint doppingvétséget megalapozó egyéb magatartásom esetén 

erről, továbbá az előzetes felülvizsgálati eljárás, valamint a doppingeljárás eredményéről az 

43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tájékoztatást kapjon a mintavételt 

megrendelő doppingellenes szervezet, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a 

Sportszövetség, a Sportszövetség nemzetközi szövetsége, valamint a sportpolitikáért felelős 

miniszter. 

A fenti adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről a Szövetség 

tájékoztatott. 

 

Kelt: …………………………….. 

 

 

 

……………………………………. 

                   aláírás 

 

 

Korlátozottan cselekvőképes sportoló törvényes képviselőjének belegyezése, utólagos 

jóváhagyása: 

 

 

……………………………………                            …………………………………….                                                                                                                                                                                   

                   aláírás                                                                       aláírás 

 
 



TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÁS 

18 ÉV ALATTI SPORTOLÓ DOPPINGELLENŐRZÉSÉHEZ 
 
 
 

Alulírott ………………………………………………………… (törvényes képviselő szül. 

helye, ideje: ……………………………………, a.n.:………………………………………, 

lakcíme:………………………………………………………………………………..……..), 

és 

……………………………………………….…………………… (törvényes képviselő szül. 

helye, ideje: ……………………………………, a.n.: ……………………………………….., 

lakcíme:………………………………………………………………………………………..), 

mint a kiskorú ……………………………………………………………. (szül. helye, ideje: 

……………………………………….…………, a.n.: ………………………………………., 

lakcíme: ……………………………………………………………., sportága: Muay Thai; 

sportszövetsége: Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség;  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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYILATKOZAT 

NEMZETKÖZI SPORT VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG 

(COURT OF ARBITRATION FOR SPORT - CAS) 

KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 
 
 
 

Alulírott …………………………………….. (szül. hely, idő: …………………………… 

a.n.: ………………………………,lakcím:………………………………………………….., 

sportszervezet: ……………………………….........), a Magyar Muaythai Országos Sportági 

Szakszövetség (a továbbiakban: Sportszövetség) által igazolt sportoló / szervezetrendszerében 

tevékenykedő sportszakember (a megfelelő aláhúzandó), 
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. 

rendelet, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, 

valamint a nemzeti doppingellenes szervezet feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport 

(HUNADO) érvényes Doppingellenes Szabályzata alapján, alávetem magam a Nemzetközi 

Sport Választott Bíróság (Court of Arbitration for Sport - CAS) kizárólagos joghatóságának 

(alávetés) azon ügyekben, amelyekben a HUNADO Doppingellenes Szabályzata jogorvoslati 

fórumként a CAS-t határozza meg. 

 

Elfogadom, hogy ezen eljárásokra CAS eljárási és ítélkezési szabályzata az irányadó. 

 

 

Kelt: …………………………….. 

 

 

 

……………………………………. 

                   aláírás 

 

 

Korlátozottan cselekvőképes sportoló esetén törvényes képviselőjének belegyezése, utólagos 

jóváhagyása: 

 

 

 

……………………………………                                    …………………………………. 

                    aláírás                                                                                  aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Magyar TUE Bizottság (HTUEC) – Hungarian TUE Committee 

 

KÉRELEM 

TUE – Gyógyászati célú mentesség engedélyezéséhez 

Kérjük, minden rovatot olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, vagy számítógéppel töltsön ki! 

A nemzetközi engedélyhez, a kérelem magyar és angol nyelvű nyomtatványát is ki kell tölteni! 

1. Sportoló adatai: 

Név:  

Neme:    Nő     Férfi 

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

E-mail cím:  

Faxszám:  

Mobilszám:  

Sportszövetség neve:  

Versenyszám:  

Fogyatékkal élő sportoló 

esetén, a fogyatékosság 

megjelölése: 

 

 

 



Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagja:  

     Igen           Nem 

Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagja:  

     Igen           Nem 

Nemzetközi versenyen történő részvétel tervezete, ahol 

a sportági szabályok szerint TUE engedély szükséges:  

Verseny neve: 

Verseny időpontja: 

 

 

2. Egészségügyi információ   

Elégséges egészségügyi információt tartalmazó diagnózis, betegség, sérülés leírása:   

 

 

Ha az egészségi állapot kezelésére csupán csak a hatályos WADA Tiltólistán szereplő szer alkalmazható, kérjük, 

adjon klinikai indoklást miért szükséges a tiltott szer használata! (Kérem, részletesen indokolja, hogy miért 

tartja elengedhetetlennek a Tiltólistán szereplő gyógyszer/módszer alkalmazását a sportoló esetében.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Kezelés részletes adatai  

Tiltott szer(ek): 

Generikus név 

 

Dózis Alkalmazási mód Gyakoriság 

 

1.     

2.    

3.    

 

Kezelés tervezett időtartama: 

(kérjük a megfelelő bejelölését)  

Egyetlen alkalommal □          vészhelyzetben □ 

Meghatározott időtartam (hét/hónap) □: 

Folyamatosan □ 

 

Adott már be korábban TUE engedély iránti kérelmet?  igen □ nem □ 

Milyen gyógyszerre, hatóanyagra vonatkozóan?  

Mely szervezethez?                              Mikor?                    Határozat: Jóváhagyva □ Elutasítva □  

4. Orvosi nyilatkozat  

Igazolom, hogy a fent említett kezelés orvosilag megfelelő, és a Tiltólistán nem szereplő,más alternatív 

gyógyszer alkalmazása ebben az állapotban nem elegendő.  

Név:  

Orvosi szakterület:  

Cím: 

Tel.:    

Fax.: 

E-mail: 

Kelt:                                                                                                            Orvos aláírása: 



5. Sportoló nyilatkozata  

Nevezett sportoló ezúton írásban megerősítem, hogy az 1. pontban szereplő valamennyi információ 

pontos, és a WADA Tiltólistáján szereplő anyag vagy módszer használatára vonatkozóan jóváhagyást 

kérek. Felhatalmazást adok arra, hogy személyes egészségügyi információimat kiadják a 

doppingellenes szervezet (NADO), valamint a WADA erre felhatalmazott munkatársainak, a WADA 

TUEC (Gyógyászati célú Mentességi Bizottság), és a Nemzetközi Szövetség TUEC Bizottságai és olyan 

felhatalmazott munkatársai részére, akik a Szabályzat rendelkezései szerint az információt megkapni 

jogosultak lehetnek. Tudomásul veszem, hogy adataimat kizárólag a TUE-re irányuló kérelmem 

elbírálása céljából, az esetleges doppingvétség kivizsgálása és az erre irányuló eljárás 

összefüggésében használják fel. Tudomásul veszem, hogy ha bármikor (1) bővebb tájékoztatást 

kívánok adataim felhasználásáról; (2) gyakorolni kívánom hozzáférési és helyesbítési jogomat, vagy 

(3) a fenti szervezeteknek az egészségügyi adataim megszerzésére vonatkozó jogát vissza kívánom 

vonni, köteles vagyok erről írásban értesíteni orvosomat, és a rám nézve illetékes NADO-t. 

Tudomásul veszem, hogy a beleegyezésem visszavonásáig a TUE-hez kapcsolódó személyes 

adataimat megőrzik, és arra illetékes szervezetnek, csak doppingvétség megállapítása céljából 

indított eljárással kapcsolatosan bocsájtják rendelkezésére. Tudomásul veszem, hogy amennyiben 

úgy vélem, személyes információimat nem a fenti beleegyezésnek, a magánélet védelmére, és a 

személyes információkra vonatkozó nemzetközi követelménynek megfelelően használják fel, 

panasszal élhetek a WADA vagy a CAS felé.  

Kelt: 

 

 

        sportoló aláírása 

 

                                 szülő/gondviselő aláírása 

(ha a sportoló kiskorú vagy a jelen nyomtatvány aláírásában őt gátló fogyatékban szenved, a 

sportolóval együtt, vagy nevében, egy szülő, vagy gondviselő köteles a nyomtatványt aláírni)  

 

 



6. Megjegyzés:  

Megjegyzés: 

Diagnózis 

 

A diagnózist alátámasztó bizonyítékokat a jelen kérelemhez kell csatolni és azzal 

együtt kell benyújtani. Az orvosi dokumentumok közt szerepelnie kell az átfogó 

kórtörténetnek, és az összes releváns vizsgálati, laboratóriumi és képalkotó 

vizsgálati eredménynek. Lehetőség szerint az eredeti leletek,szakvélemények, 

zárójelentések, olvasható másolatát kell csatolni. A dokumentum legyen a lehető 

legobjektívebb a klinikai körülmények tekintetében, nem demonstrálható állapot 

esetében, a kérelmet segíti a független támogató orvosi szakvélemény.  

 

 

Kérjük, a kitöltött nyomtatványt a Magyar TUE Bizottsághoz (HTUEC) nyújtsa be, 

és egy másolati példányt őrizzen meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tájékoztató a TUE kérelem kitöltéséhez 
 

 
 

Mely sportolóknak kell TUE engedélyt kérniük? 

 Akik a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (RTP) tagjai 

 Akik a Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (IRTP) tagjai 

 Akik olyan nemzetközi versenyen indulnak, ahol a nemzetközi szövetség az indulóknak ezt 

kötelezően előírja 

 

 

1. TUE engedély köteles szerek, eljárások: 

Szájon át, rectalisan, intravénásan, intramuscularisan beadott készítmények valamint az inhalációs 

úton alkalmazott Béta-2 Agonisták (terbutalain, fenoterol) 

Oral, rectal, intravenous or intramuscular administrations and use of Beta-2 agonists (Only: 

Terbutaline and Fenoterol)by inhalation requires a TUE Application. 

 

2. TUE engedélyt nem igénylő szerek, eljárások: 
A bőrgyógyógyászati (beleértve iontoforézist és fonoforézist), fül-, orr-, szem-, fogíny-, száj 

nyálkahártyán és perianálisan alkalmazott készítmények és a PRP. 

Nem szisztémásan alkalmazott glucocortico-steroidok intraarticularis / periarticularis / peritendinous 

/ epiduralis / intradermalis / injekciók / és inhalatív úton történő használata.  

Béta-2 Agonisták közül: Salbutamol, Salmeterol, Formoterol készítmények. 

Topical preparations when used for dermatological (including iontophoresis / phonophoresis), 

auricular, nasal, ophthalmic, buccal, gingival, perianal disorders and PRP. 

Glucocorticosteroids by non-systemic routes: intraarticular / periarticular / peritendinous / epidural / 

intradermal injections. Use of Salbutamol and Salmeterol and Formoterol. 

 

3. Asztmaellenes gyógyszerek kérelme: 

Asztmaellenes gyógyszer kérelem (és klinikai variációi) beadásának minimális követelményei: 

 

1. Teljes, részletes orvosi dokumentáció, kórtörténet 
2. Minden részletre kiterjedő dokumentáció a klinikai vizsgálatokról, különös tekintettel a specifikus 

légzésfunkciós vizsgálatokra 
3. Spirometriás vizsgálatok dokumentációja, FEV1 érték kimutatásával 
4. Légúti obstrukciós vizsgálat dokumentációja, demonstrálva a reverzibilis bronchoconstrictiót 

amennyiben a spirometria ismétlésre került rövid hatású Béta-2 agonista használat után 
5. Légúti provokációs teszt dokumentációja 
6. Vizsgálatokat végző orvos neve, szakterülete, címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe 
 

 



4. Az elbírálás határideje: 

A beérkezett kérelmek elbírálásának határideje, a beérkezéstől számított 30 nap.  

A hiányosan kitöltött kérelmeket a hiány pótlása után újra be kell adni. 

Hiánypótlásra visszaküldött kérelmek esetében a határidő a pótlás beérkezésétől számított, újabb 30 

nap. 

 

 

Fontos, hogy csak 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi véleményeket, laborleleteket és 

ambuláns lapokat lehet a kérelem mellékleteként beadni. Az ennél régebbi orvosi 

dokumentációkat a Bizottság nem veszi figyelembe! 
 

Figyelmeztetés! A több évre kiadott engedélyek évenkénti (12 hónap) felülvizsgálata kötelező.  

Az éves felülvizsgálati eljárás elmaradása esetén az engedély 12 hónap után érvényét veszti! 

 

 


