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 A Magyar Búvár Szakszövetség (a továbbiakban Szakszövetség) Elnöksége a Sportról 

szóló 2004. évi I. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja, a doppingellenes tevékenység 

szabályairól szóló  363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján, az 

Alapszabály 8.§. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a magyar 

búvár sportban a doppingtilalom érvényesítése érdekében az alábbi szabályzatot (a 

továbbiakban: Szabályzat) alkotja: 

 

A Szabályzat hatálya 

 

1.§ 

 

(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a búvár sportágban a Szakszövetség által 

kiadott versenyzői, vagy rajtengedéllyel rendelkező valamennyi versenyzőre, az eltiltás 

hatálya alatt álló versenyzőre, és az eltiltás leteltét vagy visszavonulását követően a 

versenyszerű sporttevékenység folytatását bejelentő sportolóra, a Szakszövetség 

tagszervezetével jogviszonyban álló,  búvár sportágban tevékenykedő sportolókra, a 

versenyző felkészítésében, illetőleg irányításában résztvevő sportszakemberekre, valamint a 

Szakszövetség versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre, azok tisztségviselőire és az 

egyéb közreműködőkre. 

 

(2) Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hazai versenyrendszerben 

szervezett versenyekre, továbbá a – nem a Nemzetközi Búvár Szövetség (a továbbiakban: 

CMAS) által elrendelt – hazai doppingellenőrzésekre. 

 

(3) A CMAS Doppingellenes Szabályok című szabályzatát kell alkalmazni a CMAS 

versenyekre, és a CMAS által elrendelt doppingellenőrzésekre. Jelen Szabályzat 

rendelkezéseit a nemzetközi ellenőrzések során abban az esetben kell alkalmazni, ahol ezt a 

CMAS Doppingellenes Szabályok, vagy a WADA Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 

kifejezetten elrendelik. 

 

(4) Jelen Szabályzat alkalmazása során is be kell tartani a CMAS Doppingellenes 

Szabályok (CMAS Anti-Doping Rules, 2021) azon rendelkezéseit, melyek a doppingvétség 

elkövetése esetére tartalmaznak előírásokat. 

 

A doppingtilalom, 

a doppingtilalommal kapcsolatos kötelezettségek 

 

2.§ 

 

(1) A versenyző nem használhat, illetve nem alkalmazhat vagy forgalmazhat – a 

mindenkori hatályos doppinglistát tartalmazó jogszabályban meghatározott - tiltott 

teljesítményfokozó szereket, készítményeket és módszereket. Minden orvosi vizsgálaton 

gyógyszer adása, ajánlása esetén felvilágosítással tartozik az ő sportolói tevékenységéről. 

Csak olyan gyógyszert kaphat, amely nincs listán. Amennyiben előzetesen bejelentendő 

gyógyszer szükséges a gyógyuláshoz, annak használatát megelőzően haladéktalanul 

gyógyászati célú mentességért (ún. TUE engedély) kell folyamodni a Magyar Nemzeti 

Doppingellenes Szervezet (a továbbiakban: „HUNADO”) TUE Bizottságához. A HUNADO 

TUE Bizottsága által kiadott TUE engedély nem érvényes automatikusan nemzetközi 

versenyeken. Amennyiben a versenyző nemzetközi versenyen kíván részt venni, úgy  

a) a HUNADO TUE Bizottsága által kiállított TUE engedélyét el kell ismertetni a 

CMAS TUE Bizottságával, Világjátékokon történő indulás esetén a  
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b) Világjátékok Nemzetközi Szövetségének (International World Games 

Association, IWGA) TUE Bizottságával; 

c) amennyiben pedig a sportoló a HUNADO TUE Bizottsága által kiállított TUE 

engedéllyel nem rendelkezik, nemzetközi TUE engedélyért kell folyamodni a 

CMAS TUE Bizottságához, Világjátékokon történő indulás esetén az IWGA 

TUE Bizottságához.  

 

Az IWGA által kiállított TUE engedély kizárólag a tárgybani Világjátékok 

eseményére érvényes. 

 

(2) A versenyző köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére 

irányuló vizsgálatnak (doppingvizsgálat). 

 

(3) A versenyző köteles 

 

a) a versenyen felhívásra a doppingvizsgálatnak alávetni magát, 

b) versenyen kívül doppingellenőrzésre rendelkezésre állni, a tartózkodási helyére 

vonatkozó információkat biztosítani, 

c) a doppingellenőrzési űrlapot a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni, ezen 

belül a tájékoztatási követelményeknek eleget tenni, 

d) szükség esetén a gyógyászati célú mentességhez a bejelentési kötelezettségnek 

eleget tenni, 

e) doppingvétség elkövetésének gyanúja esetén, amennyiben a versenyző kéri a 

„B” minta vizsgálatát, e vizsgálat költségeit megfizetni, a vonatkozó határozat 

megküldésével az elkövetést követő 10 éven belül tájékoztatni a 

Szakszövetséget és a HUNADO-t, amennyiben doppingvétség alapjául 

szolgáló magatartás miatt vele szemben bármilyen szerv által meghozott 

marasztaló (különösen fegyelmi, vagy bírósági) határozat született. 

 

 

(4) A sportszakember köteles 

a) a versenyzőt a doppingellenes előírásokról tájékoztatni, 

b) a versenyzőt a dopping alkalmazásának következményeiről felvilágosítani, 

c) a versenyző (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését 

elősegíteni, 

d) a vonatkozó határozat megküldésével az elkövetést követő 10 éven belül 

tájékoztatni a Szakszövetséget és a HUNADO-t, amennyiben doppingvétség 

alapjául szolgáló magatartás miatt vele szemben bármilyen szerv által 

meghozott marasztaló (különösen fegyelmi, vagy bírósági) határozat született, 

 

(5) A Szakszövetség köteles 

a) a sportág éves doppingellenőrzési tervét elkészíteni, 

b) a doppingellenes feladatok költségeit évente költségvetésében tervezni és 

szerepeltetni, és a doppingellenes feladatokkal kapcsolatban a szövetséget terhelő költségeket, 

kiadásokat megfizetni, 

c) a doppingellenőrzési terv alapján évente több alkalommal doppingellenőrzést 

kezdeményezni, illetőleg megrendelni, 

d) a doppingellenőrzéseket nyilvántartani, a mintavételek eredményeinek 

dokumentációját 10 évig megőrizni,  

e) a HUNADO, a CMAS Doppingellenes Szabályokban és a WADA Kódexben 

meghatározott kötelezettségeinek, ezen belül az adatszolgáltatási és jelentési 

kötelezettségeinek eleget tenni,  
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f) az általa megrendelt doppingellenőrzéseket megfizetni, 

g) szervezni a felvilágosító, nevelő, prevenciós munkát. 

(6) A Szakszövetség valamennyi tagszervezete köteles 

a) a jelen Szabályzatot betartani, köteles továbbá a jelen Szabályzatot 

közvetlenül, vagy a hivatkozás erejénél fogva beépíteni saját szabályzataiba, 

b) a jelen Szabályzat betartását és betartatását tevékenységük kifejtésének 

feltételeként előírni tagjai, versenyzői, valamint sportszakemberei számára. 

(7) A doppingellenőrzési terv az ellenőrizendő sportolók keretszámát tartalmazza, 

az ellenőrzés alá vonandó sportolókat és az analízisek típusát a HUNADO jogosult 

meghatározni a saját kockázatbecslése alapján. 

 

3.§ 

 

(1) A 2.§ (5) bekezdés szerinti feladatokat a főtitkár, akadályoztatása esetén a 

feladatkörét a Szakszövetségen belül ellátó személy végzi.  

(2) A főtitkár az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a szövetségi irodán 

keresztül látja el. Ennek keretében 

a)  Kapcsolatot tart a doppingtilalom érvényesítésében közreműködő hazai és 

nemzetközi szervezetekkel, személyekkel, 

b) Segítséget nyújt a verseny szervezőjének doppingellenőrzéssel kapcsolatos 

feltételek kialakításában 

c) Folyamatosan tájékoztatja a tagszervezeteket, azokon keresztül a sportolókat és 

a sportszakembereket a doppingtilalom érvényesítésével kapcsolatos minden változásról. Az 

általános információkat a Szövetség internetes honlapján, az egyedieket az érintetteknek 

közvetlenül írásban juttatja el. 

d) Ellátja mindazon feladatot a doppingtilalom érvényesítésével, amely nem 

tartozik a szövetség más szervének feladatkörébe. 

(3)  A versenykiírásnak tartalmaznia kell a doppingtilalomra való felhívást, illetve a 

nevezési lapon a versenyző nyilatkozatát doppingmentességről és a doppingszabályok 

ismeretéről.   

 

 

A doppingvétség 

 

4.§ 

 

(1) Doppingvétséget követ el a versenyző, a sportszakember, illetve az egyéb 

közreműködő, ha a HUNADO Szabályzatában meghatározott vétségek 

valamelyikét valósítja meg. 

(2)  

 

A tiltott szer és tiltott módszer megítélésében a WADA mindenkori tiltó listája, mint 

nemzetközi követelmény irányadók.  

 

 

A doppingellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések 

 

5.§ 

 

(1) A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett vagy 

bejelentés nélküli, és kiterjed minden versenyengedéllyel rendelkező versenyzőre és a 
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Szakszövetség tagszervezetével jogviszonyban álló, búvár sportágban tevékenykedő 

sportolóra, valamint az eltiltást követően a visszatérési szándékát jelző sportolóra. 

 

(2) Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen 

kívüli időszakban, továbbá sportrendezvényen. 

 

(3) Az ellenőrzés elrendelésére a sportoló felett hatáskörrel rendelkező 

doppingellenes szervezet, így különösen a CMAS, a WADA, a HUNADO, továbbá a 

Szövetség jogosult.  

 

(4) Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a versenyző a versenytől visszalép, 

továbbá, ha a verseny előtt vagy a versenyen megsérül. 

 

(5) Az ellenőrzést a versenyző emberi méltósághoz fűződő jogainak tiszteletben 

tartásával kell elvégezni. 

 

(6) Fiatalkorú versenyző esetén az ellenőrzés során a törvényes képviselője, annak 

hiányában nagykorú személy lehet jelen.  

 

(7) 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. 

 

(8) A feltételek meglétét a versenybíróság elnöke a verseny előtt ellenőrzi. Ha a 

verseny a személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, az ebből eredő 

többletköltségeket a mulasztó fél viseli. 

 

(9) Ha az ellenőrzés versenyen kívüli időszakban történik, akkor a mintavételt 

elrendelő doppingellenes szervezet előírásait kell követni. 

 

(10) Az ellenőrzés költségeit az ellenőrzést elrendelő vagy az azt megrendelő 

szervezet viseli. 

 

(11) Az ellenőrzésre egyebekben a WADA Tesztekre és Vizsgálatokra vonatkozó 

Nemzetközi Szabványában meghatározott előírásokat kell alkalmazni. 

 

 

Az előzetes elbírálás  

 

6.§ 

 

(1) A mintavételt és –kezelést követően az előzetes elbírálás lefolytatása a 

HUNADO feladata. 

 

 

(2) Ha a doppingellenőrzésre levett – az 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 2. 

számú melléklete szerinti – „A” jelű minta vizsgálatának eredménye pozitív, az előzetes 

felülvizsgálati eljárás keretében meg kell vizsgálni, hogy 

a) a versenyző rendelkezik-e gyógyászati célú mentességgel; 

b) történt-e nyilvánvaló eltérés a nemzetközi tesztkövetelményektől; illetve 

https://www.antidopping.hu/editor_up/international_standard_isti_2020.pdf
https://www.antidopping.hu/editor_up/international_standard_isti_2020.pdf
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c) megállapítható-e, hogy a pozitív vizsgálati eredményt az érintett tiltott 

anyagnak engedélyezett módon történő bevétele okozta-e 

 

(3) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy 

a versenyző gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a 

nemzetközi tesztkövetelményektől, vagy megállapítható, hogy a pozitív vizsgálati eredményt 

az érintett tiltott anyagnak engedélyezett módon történő bevétele okozta, a pozitív 

eredménnyel járó hátrányos következmények nem alkalmazhatók. 

 

(4) Az a versenyző, aki orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus 

betegségben szenved, amely indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy 

tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentességért folyamodhat a HUNADO TUE 

Bizottságához. Nemzetközi versenyrendszerben való részvételt megelőzően a 2. § (1) a) – c) 

pontokban foglaltak az irányadók. A sportoló a kérelmét mielőbb, de legkésőbb a versenyt 

megelőző, 30. napon nyújthatja be.  

 

 

 

 

A doppingeljárás 

 

7.§ 

 

(1) Doppingvétség gyanúja esetén a HUNADO doppingeljárást folytat le, a 

HUNADO Szabályzatában foglaltaknak megfelelően 

 

(2) A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként a megállapított 

doppingvétség doppingeljárás lefolytatása nélkül az adott versenyen elért eredmények 

megsemmisítését vonja maga után, továbbá amennyiben a versenyző a sporteredmény 

eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerés kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni. A 

doppingvétség elkövetésének napjától a versenyengedély felfüggesztésének napjáig vagy az 

eltiltás megkezdéséig a versenyző részvételével szervezett versenyen elért eredményeket meg 

kell semmisíteni, a sporteredmény eléréséért kapott díjazást vagy egyéb juttatást, elismerést a 

sportoló köteles visszaszolgáltatni. 
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A büntetések 

 

8.§ 

 

(1) A doppingbüntetések időtartamára, mértékére és a büntetéskiszabás szabályaira 

a HUNADO Doppingellenes Szabályzata alkalmazandók. 

 

 

9.§ 

 

 

 

11.§ 

 

A fogalmak értelmezése 

 

(1) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, értelmezési kérdésekben, 

továbbá a jelen szabályzat és a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának eltérése esetén a 

HUNADO Doppingellenes Szabályzata irányadó. 

 

(2) A Szövetség saját maga, vagy tagszervezetei útján beszerzi, nyilvántartja és – 

igény esetén - a HUNADO rendelkezésére bocsátja 

a)   

a szövetség szervezeti keretein belül tevékenykedő kiskorú igazolt sportolók 

szülői hozzájáruló nyilatkozatát (1. sz. melléklet);  

b) valamennyi igazolt sportoló és a sportágban tevékenykedő sportszakember 

CAS alávetési nyilatkozatát (2. sz. melléklet)." 

 

(3) Jelen szabályzatot a Szakszövetség elnöksége 2016. február 1-jén a 2/2016 

(II.01) számú határozata fogadta el és azonnal hatályba léptette. A jelen szabályzatot az 

elnökség /2019 (2019. 10. 15.) sz. és 38/2021 (2021. 09. 29.) határozataival módosította és 

léptette azonnal hatályba. Az elkövetett, de még fel nem tárt doppingvétségekre, valamint a 

folyamatban lévő dopping eljárásokra az elkövetéskor hatályos jogszabályi rendelkezéseket 

kell értelemszerűen alkalmazni.  

 

      

 

 

 

   p.h.      Papp Gábor 

                 elnök 
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1. sz. melléklet 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÁS 

18 ÉV ALATTI SPORTOLÓ DOPPINGELLENŐRZÉSÉHEZ 

 

Alulírott ………………………………………………………… (törvényes képviselő szül. helye, 

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

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

 

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

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

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

 

mint a kiskorú ……………………………………………………………. (gyermek neve szül. 

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

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

sportága:……………………………..; sportszövetsége: ..…………………………….……….; a 

továbbiakban: „Kiskorú”) 

 

törvényes képviselői hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a Kiskorú a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.)  Korm. rendeletben, valamint a sportbeli 

dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben 

foglalt doppingellenes tevékenység körében doppingellenőrzés keretein belül ellenőrizhető 

legyen. 

 

Kelt: …………………………….. 

 

 

…………………………………… 

törvényes képviselő aláírása 

……………………………………. 

törvényes képviselő aláírása 
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3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

NEMZETKÖZI SPORT VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG 

(COURT OF ARBITRATION FOR SPORT - CAS) 

KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 

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

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

………………………………...), a …………………………………. Szövetség (a továbbiakban: 

Sportszövetség) 

 

által igazolt sportoló / szervezetrendszerében tevékenykedő sportszakember 

(a megfelelő aláhúzandó) 

 

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. 

rendelet, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) 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 

 


