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A MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG
DOPPINGSZABÁLYZATA
amely a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011(III.23.) Korm. rendelet
rendelkezései szerint - megfelelve a World Anti-doping Agency (WADA) nemzetközi
követelményeinek, valamint a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának – került
elfogadásra.

I.
A Szabályzat hatálya
1) A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Tollaslabda Szövetségre (a továbbiakban:
MTLSZ), annak valamennyi, doppingeljárással összefüggő tevékenységet végző
munkatársára, kiterjed továbbá az MTLSZ tagszervezeteire, valamint a tollaslabda
versenyrendszerben részt vevő, igazolt, versenyengedéllyel rendelkező, vagy eltiltás
hatálya alatt álló tollaslabdázóra, továbbá az eltiltás leteltét, vagy visszavonulását
követően a versenyszerű tollaslabdázás folytatását bejelentő tollaslabdázóra és a sportról
szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportszakemberre.
2) A Szabályzat hatálya kiterjed a tollaslabda versenyrendszerben az MTLSZ, illetve
szervezeti egységei által szervezett valamennyi versenyre.
A Szabályzat rendelkezései nem alkalmazandóak
versenyrendszerében szervezett versenyekre.

a

BWF,

illetőleg

a

BE

3) A Szabályzat rendelkezéseit a Szabályzat elfogadását követően kell alkalmazni.
II.
Értelmező rendelkezések
4) A Szabályzatban meghatározott egyes kifejezéseket, meghatározásokat a doppingellenes
tevékenység szabályairól szóló 43//2011(III.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 2. §-a szerint kell értelmezni.
III.
Az MTLSZ doppingellenes tevékenységével kapcsolatos feladatai
5) Az MTLSZ részt vesz a doppingellenes tevékenységben, ellátja a részére jogszabályban,
alapszabályában, a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes
szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben meghatározott feladatokat, a
HUNADO feladataival összhangban a felvilágosítással és neveléssel kapcsolatos
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feladatokat, kezdeményezi sportolóik doppingellenőrzését, valamint együttműködik a
doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb szervezetekkel.
6) Az MTLSZ érvényesíti a doppingtilalmat, amely során a Korm. rendelettel, a nemzetközi
doppingellenes
szervezetek
doppingellenes
szabályaival,
a
nemzetközi
követelményekkel, valamint a HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban
a) jelen doppingszabályzatban rendelkezik
aa) a tollaslabdázók, a sportszakemberek, valamint a tagságát képező sportszervezetek
doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatairól, kötelezettségeiről és a
feladatok végrehajtásához szükséges költségek biztosításáról,
ab) a Korm. rendeletben meghatározott doppingbüntetésekről, azok időtartamáról,
mértékéről, valamint a büntetések kiszabásának részletes - sportág-specifikus eljárási rendjéről,
b) a tollaslabda sportág nemzetközi szövetségének vonatkozó rendelkezéseinek és a
további nemzetközi követelményeknek megfelelően - tollaslabda sportágban a
nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó versenyzők körének meghatározása
érdekében - az érintett versenyző hozzájárulása alapján adatot szolgáltat a HUNADO
részére,
c) nyilvántartja és a HUNADO rendelkezésére bocsátja a doppingellenőrzés
végrehajtásához szükséges adatokat - különös figyelemmel a nyilvántartott vizsgálati
csoportba tartozó versenyzők tartózkodási helyére vonatkozó „whereabouts”
információkra -, az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett sportoló írásbeli
hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez
szükséges törvényes képviselői hozzájárulásokat,
d) a tollaslabda sportági jellemzőkre figyelemmel – a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése
alapján minden évben, a tárgyévet megelőző év december 1-ig – elkészíti és a
HUNADO részére a tárgyévre vonatkozó versenynaptárával együtt megküldi a
doppingellenes tevékenységének következő évre vonatkozó programját, amely
magában foglalja a felvilágosítási és nevelési, valamint doppingellenőrzési tervét is,
e) doppingellenes feladatai ellátásának koordinációjára, a doppingellenes tevékenységben
részt vevő szervezetekkel való együttműködésre a doppingellenes tevékenységre
vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó személyt jelöl ki,
f) minden év január 15-éig megküldi a HUNADO és - tájékoztatásul - a miniszter részére
az előző évi doppingellenes tevékenységéről készített beszámolóját,
g) a
nem
a
nemzeti
doppingellenes
szervezet
által
kezdeményezett
doppingellenőrzésekről értesíti a nemzeti doppingellenes szervezetet,
h) a nemzetközi szövetség által lefolytatásra kerülő doppingeljárás megindításáról és
annak eredményéről értesíti a nemzeti doppingellenes szervezetet, a minisztert és a
MOB-ot,
i) tagjai számára a tagsági jogviszony feltételeként előírja, hogy a tag vesse alá magát
jelen Szabályzat rendelkezéseinek,
j) a sportolói, sportszakemberi és egyéb, a sporttal kapcsolatos jogviszonyok
létesítésének előfeltételeként előírja, hogy az ilyen jogviszonyt létesítő személyek
vessék magukat alá jelen Szabályzat rendelkezéseinek, továbbá
k) sportolóival és a sportolót segítő személlyel elfogadtatja, hogy a CAS kizárólagos
joghatósága alá vessék magukat.
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7) A 6/d. alpontban meghatározott doppingellenes tevékenységi programot a 6/e. alpontban
meghatározott, antidopping-koordinátor készíti elő, és azt benyújtja az MTLSZ
Elnökségének, mely szervezet dönt annak elfogadásáról.
8) A 6/e. alpontban meghatározott antidopping-koordinátort az MTLSZ elnöke jelöli ki. A
kijelölt személyről, illetőleg a kijelölt személy személyében bekövetkező változásokról
az elnök a kijelölést, illetve a változást követő 5 munkanapon belül a HUNADO-t írásban
tájékoztatja.
Az antidopping-koordinátor feladatkörébe az alábbi fő feladatok tartoznak:
a) a doppingellenes jogszabályok, szabályzatok és előírások, illetve azok változásainak
figyelemmel kísérése, azokkal kapcsolatos tájékoztatás adása az MTLSZ
tagszervezetei részére
b) kapcsolattartás a HUNADO-val és a doppingellenes küzdelemben részt vevő egyéb
szervezetekkel,
c) az MTLSZ képviseletében részvétel a doppingellenes tevékenység kapcsán
megtartandó értekezleteken, előadásokon és konferenciákon,
d) kapcsolattartás a sportszervezetekkel, valamint a nemzeti válogatott kerettag
sportolókkal a doppingellenes tevékenység koordinálása céljából,
e) kapcsolattartás a sportszervezetekkel, részükre a doppingellenes tevékenységgel
kapcsolatos aktuális információk biztosítása,
f) a sportolók regisztrációs, adatszolgáltatási tevékenységének koordinálása, az azzal
kapcsolatos segítségnyújtás, a holléti információk ellenőrzése,
g) részt vesz az előzetes felülvizsgálati eljárásokban (Korm. rendelet 18. – 20. §-ai).
9) A 6/f. alpont szerinti beszámolót az antidopping-koordinátor készíti el és terjeszti
elfogadásra az Elnökség elé. Az Elnökség által elfogadott beszámoló kerül a HUNADO
és a miniszter részére megküldésre.
10) Az MTLSZ a doppingellenes szövetségi program meghatározásakor az alábbi
szempontokat veszi figyelembe:
a) gyermekkorú és utánpótláskorú tollaslabdázók esetében folyamatos felvilágosító
programot kell biztosítani a doppingtilalomról, valamint az annak megsértése esetén
járó szankciókról és egészségügyi kockázatokról,
b) rendszeresen fel kell hívni a sportszervezeteket arra, hogy saját sportolóik körében
tartsanak rendszeres tájékoztatást a 10/a. alpont szerinti tárgykörökben,
c) folyamatos koordinációt kell biztosítani a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó
sportolók részére, a számukra előírt feladatok teljesítéséhez,
d) célzott doppingellenőrzést célszerű kezdeményezni, illetve előírni az olyan
tollaslabdázók esetében, akik tartós terhelés mellett váratlanul kiugró teljesítményt
nyújtanak,
e) a doppingellenes program meghatározásakor a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket
minden esetben figyelembe kell venni.
11) Az MTLSZ részéről doppingellenőrzést elrendelni az Elnökség jogosult. A
doppingellenőrzést ilyen esetben a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit
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Kft-től írásban kell megrendelni, és a megrendelt doppingellenőrzés díját és költségeit az
MTLSZ viseli.
12) Az MTLSZ a felvilágosító programját elsődlegesen a következő eszközökkel és módon
végzi:
a) hírlevelek megküldése a sportszervezetek, és célzottan a válogatott kerettag sportolók
részére,
b) előadások, tájékoztatók tartása a válogatott kerettagok részére az edzőtáborokban,
c) előadások, tájékoztatók tartása a sportszervezeteknél,
d) tájékoztató anyagok megküldése a megyei tollaslabda szövetségek részére, melyeket a
megyei tollaslabda szövetségek továbbítanak az adott megyében székhellyel
rendelkező sportszervezetek részére,
e) esetenként a Magyar Antidopping Csoport felkérése előadások megtartására.
A felvilágosító program célja, hogy az aktuális információk, valamint a doppingellenes
tevékenység céljának és szükségességének üzenete valamennyi sportszervezethez és
valamennyi tollaslabdázóhoz eljusson, beleértve az utánpótláskorú tollaslabdázókat is.
13) Az MTLSZ köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a HUNADO-t, a
minisztert és a Magyar Olimpiai Bizottságot írásban értesíteni
a) a BWF, vagy a BE által kezdeményezett doppingellenőrzésekről,
b) a BWF, vagy a BE által indított, magyar vonatkozású doppingeljárásokról,
c) a BWF, vagy a BE által lefolytatott doppingeljárások eredményéről.
IV.
A tollaslabdázók és sportszakemberek kötelezettségei
14) A tollaslabdázók kötelesek betartani a Korm. rendelet, a HUNADO doppingellenes
szabályzatának, a WADA nemzetközi szabályzatának és követelményeinek, és más, a
doppingellenes tevékenységről szóló jogszabályok, szabályzatok és egyéb előírások
rendelkezéseit.
15) A tollaslabdázók kötelesek megismerni és tiszteletben tartani a 14) pont szerinti
előírásokat és kötelesek azoknak megfelelni.
16) A tollaslabdázó a tisztességes
versenyzés Korm. rendeletben,
doppingellenes szabályzataiban
előírásokat mindenkor köteles
különösen, hogy

játék elve alapján, a doppingmentes felkészülés és
valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetek
és a nemzetközi követelményeiben meghatározott
betartani. Ennek keretében kötelezettsége elkerülni

a) tiltott szer kerüljön a szervezetébe,
b) ő maga, vagy vele összefüggésben más személy tiltott módszert alkalmazzon.
17) Amennyiben a tollaslabdázó tudomására jut, hogy más tollaslabdázó a Korm. rendelet 12.
§ (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott doppingvétséget megalapozó magatartást
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úgy követ el, hogy azzal más jogszabályok előírásait is megsérti, akkor az ilyen
doppingvétség elkövetését megalapozó magatartást jelentenie kell a HUNADO vagy a
szövetség részére.
18) A tollaslabdázó felelős a szervezetéből származó mintából e rendelet és a vonatkozó
nemzetközi követelmény alapján kimutatott bármilyen tiltott szer, származék vagy
marker jelenlétéért, tiltott szer használatáért, valamint megkísérelt használatáért, vagy
tiltott módszer alkalmazásáért, vagy megkísérelt alkalmazásáért, függetlenül attól, hogy a
jelenlét, használat, alkalmazás tekintetében legalább gondatlanság, vagy a megkísérelt
használat, alkalmazás tekintetében szándékosság terheli-e.
19) A sportszakember a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészítés és
versenyeztetés e rendeletben, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetek
doppingellenes szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben meghatározott
előírásokat köteles betartani, e körben köteles a doppingellenes tevékenységben részt
vevő szervezetek és nemzetközi doppingellenes szervezetek képviselőivel
együttműködni.
20) A tollaslabdázó és a sportszakember jogosult arra, hogy attól a sportszervezettől,
amelyben a sporttevékenységet vagy a sportszakmai tevékenységet folytatja és attól a
sportszövetségtől, amelynek a sportszervezet tagja, valamint más, a nemzeti
doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetektől naprakész felvilágosítást
kapjon, továbbá információ álljon rendelkezésére a doppingellenes tevékenységet
meghatározó jogszabályokról, nemzetközi követelményekről.
21) Az erre kötelezett tollaslabdázók kötelesek a megfelelő regisztrációt elvégezni, adataikat
folyamatosan frissíteni, a részükre előírt adatokat közölni, illetve mintavétel céljából
mindenkor, a nap bármely szakában rendelkezésre állni.
22) A tollaslabdázók és sportszakemberek kötelesek együttműködni a doppingvétségeket
kivizsgáló doppingellenes szervezetekkel.
V.
A sportszervezetek kötelezettségei
23) A sportszervezetek kötelesek részt venni a sportág doppingellenes tevékenységében,
ellátják a részükre jogszabályokban, alapszabályokban, a nemzetközi doppingellenes
szervezetek doppingellenes szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben
meghatározott feladatokat, közreműködnek a felvilágosítással és neveléssel kapcsolatos
feladatok ellátásában, kezdeményezik tollaslabdázóik doppingellenőrzését, valamint
együttműködnek az doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb szervezetekkel.
24) A sportszervezetek kötelesek évente legalább 1 alkalommal felvilágosító és a hatályos
szabályozást ismertető előadást tartani sportolóik részére. Amennyiben ehhez a megfelelő
felkészültséggel rendelkező személlyel nem rendelkeznek, így kötelesek akár az MTLSZtől, akár a Magyar Antidopping Csoporttól kezdeményezni előadó delegálását, melynek
költségeit az adott sportszervezet köteles viselni.
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25) A sportszervezetek kötelesek a HUNADO-nál, vagy az MTLSZ-nél doppingeljárást
kezdeményezni, ha doppingvétségről szereznek tudomást, vagy annak gyanúját észlelik.
26) A sportszervezetek kötelesek közreműködni abban, hogy sportolóik regisztrációs és
nyilvántartás-vezetési kötelezettségüket határidőben és maradéktalanul teljesítsék.
VI.
A tollaslabdázók regisztrációjának végrehajtása és ellenőrzése
27) Az MTLSZ, antidopping-koordinátora útján folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a
HUNADO előírásai szerint mely sportolókat érinti a regisztrációs kötelezettség, valamint
azt is, hogy a regisztrációra köteles sportolók körében a HUNADO eszközölt-e
módosítást. Az MTLSZ a regisztrációra köteles sportolók körét honlapján teszi közzé,
valamint köteles külön is felhívni az érintett sportolókat a regisztrációs kötelezettségük
fennállásáról, teljesítésének határidejéről és módjáról. Válogatott kerettag sportolók
esetében ezen értesítést az MTLSZ közvetlenül a sportolónak küldi meg, egyéb esetekben
pedig az érintett sportszervezetek útján értesíti a sportolókat. Az MTLSZ segédanyagot
bocsát az érintett tollaslabdázók részére a regisztrációs kötelezettség teljesítéséhez,
továbbá ellenőrzi, hogy az érintett tollaslabdázók teljesítették-e regisztrációs
kötelezettségeiket.
VII.
Doppingvétség esetén eljáró szervek
28) Az I. fokú doppingeljárást a doppingbizottság folytatja le. A doppingbizottság a
HUNADO szervezeti keretei között működik. A doppingbizottság működésével, a
doppingeljárások előkészítésével kapcsolatos ügyviteli, titkársági feladatok ellátását és az
ezzel összefüggő költségeket a HUNADO biztosítja.
29) A doppingbizottság három tagból áll. Állandó tagja a HUNADO erre a feladatra kijelölt
munkatársa, továbbá a MOB által jelölt személy, eseti tagja annak a szövetségnek az
alkalmazottja, amelynek sportágában az eljárás alá vont versenyző a sporttevékenységét
folytatja, vagy az eljárás alá vont sportszakember a szakmai tevékenységét gyakorolja. A
doppingbizottság elnöke a szövetség által delegált tag.
30) A doppingbizottság elnöke és tagjai e feladatuk ellátása során a doppingellenes
tevékenységben részt vevő szervezetek részéről nem utasíthatók, doppingellenes
tevékenységüket ezen szervezetektől függetlenül végzik.
31) A doppingbizottságban elnökként és tagként nem vehet részt az,
a) aki doppingvétséget követett el,
b) aki a doppingellenőrzés bármely korábbi szakaszában részt vett,
c) akitől az ügy elfogulatlan, pártatlan megítélése egyébként nem várható el.
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32) A doppingbizottság első fokon meghozott határozatával szemben benyújtott fellebbezés
eredményeként induló másodfokú doppingeljárást a dopping fellebbviteli bizottság
folytatja le.
33) A dopping fellebbviteli bizottság szervezetére, működésére, összetételére és
összeférhetetlenségi szabályaira a 28) – 31) pontban foglaltakat kell alkalmazni azzal,
hogy a dopping fellebbviteli bizottságban nem vehet részt az a személy sem, aki az első
fokú határozat meghozatalában részt vett.
34) Az MTSZ doppingbizottságban, illetve dopping fellebbviteli bizottságban eljáró
alkalmazottját az MTLSZ elnöke jelöli ki, illetve a megbízatást ugyancsak az elnök vonja
vissza, és ezekről a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül a HUNADO-t
írásban értesíti. A döntést olyan időpontban kell meghozni, hogy a doppingeljárás a
kijelölés hiányában késedelmet ne szenvedjen.
A doppingbizottságban, valamint a dopping fellebbviteli bizottságban való részvételre
olyan személy jelölhető ki, aki jogász, orvos, vagy más egészségügyi felsőfokú, illetve a
sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásáról szóló Korm. rendeletben
meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel és a doppingellenes tevékenység
területén legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
VIII.
Doppingvétségek
35) Doppingvétséget követ el a tollaslabdázó, 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
jelen Szabályzatban meghatározott módon, 12 hónapon belül legalább három esetben
bármely formában megsérti,
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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 összefüggésben alkalmazza, ezekhez vagy
ezek leplezéséhez segítséget nyújt, ezekben közreműködik, vagy ezeket megkísérli,
i) doppingvétség elkövetésében vagy annak kísérletében, vagy a Korm. rendelet 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 tollaslabdázót
szabályszerűen értesítették a sportszakember eltiltott státuszáról és az együttműködés
következményeiről.
36) Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha a nemzetközi követelményekben
foglaltakra is figyelemmel
a) versenyidőszakban a tollaslabdázóval összefüggésben bármilyen tiltott szert vagy
tiltott módszert birtokol vagy azzal rendelkezik, vagy versenyen kívüli időszakban
bármilyen, versenyidőszakon kívül tiltott szert vagy tiltott módszert a tollaslabdázóval
összefüggésben birtokol vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha igazolja, hogy a
birtoklással, rendelkezéssel érintett szer, módszer vonatkozásában a tollaslabdázó
gyógyászati célú mentességet élvez, vagy más elfogadható, elsősorban egészségügyi
okokra visszavezethető indokolást ad,
b) versenyidőszakban tollaslabdázónak 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 tollaslabdázónak versenyidőszakon
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kívül tiltott szert bead, vagy tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas
eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását
tollaslabdázóval 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 tollaslabdázó, 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 tollaslabdázó doppingol, vagy valaki a tollaslabdázónak a
doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a HUNADO-nak.
IX.
Doppingbüntetések
37) A doppingvétségek elkövetése esetén kiszabandó doppingbüntetések, azok időtartama,
mértéke, az alkalmazható és alkalmazandó kedvezmények köre tekintetében a Korm.
rendelet 24. – 31. §-ai és az az alapján kiadott HUNADO Szabályzat alkalmazandó.
X.
A doppingbüntetések kiszabásának eljárási rendje
38) A doppingbüntetések kiszabásának részletes eljárási rendjét a BWF, illetve a BE
Doppingszabályzata, valamint az MTLSZ Fegyelmi Szabályzata határozza meg. Azon
rendelkezések esetében, ahol jelen Doppingszabályzat eltér a Fegyelmi Szabályzattól, a
jelen Doppingszabályzat, illetve a HUNADO Doppingellenes Szabályzata rendelkezései
az irányadók. A doppingvétségek elévülési ideje a doppingvétség elkövetésétől számított,
vagy ha a doppingvétséget külföldön követték el, akkor a sportoló hazatérésétől számított
10 év.
XI.
A sportolói versenyengedély felfüggesztése
39) Az MTLSZ köteles a tollaslabdázó versenyengedélyét felfüggeszteni, ha
a) a tollaslabdázóval szemben doppingeljárás indult,
b) a tollaslabdázó megtagadta a doppingellenőrzésen való részvételt,
c) a tollaslabdázó „A” jelű mintája pozitív vizsgálati eredményt hozott, kivéve, ha a
tollaslabdázó a TUE Bizottságtól gyógyászati célú mentességet kapott, vagy nem a
nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó tollaslabdázó esetén a gyógyászati célú
mentességét háziorvosi, vagy szakorvosi dokumentációval igazolja a tollaslabdázó.
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40) Az MTLSZ erre hatáskörrel rendelkező bizottsága, vagy albizottsága jogosult a
tollaslabdázó versenyengedélyét felfüggeszteni doppingvétség alapos gyanúja esetén.
41) AZ MTLSZ a versenyengedély felfüggesztéséről 3 munkanapon belül értesíti a sportolót
és a sportoló sportszervezetét.
42) Az MTLSZ a versenyengedély felfüggesztése esetén 8 napon belül előzetes
meghallgatást tart, melyre a sportolót, edzőjét, valamint sportszervezete képviselőjét,
kiskorú sportoló esetén pedig törvényes képviselőjét értesíti. Amennyiben a sportoló,
illetve kiskorú sportoló esetén törvényes képviselője az előzetes meghallgatáson nem
jelenik meg, úgy az MTLSZ a versenyengedély felfüggesztését hatályban tartja, és
haladéktalanul gondoskodik doppingeljárás megindításáról.
XII.
Hozzájárulások
43) Az MTLSZ köteles beszerezni és nyilvántartani
a) a jelen Doppingszabályzat hatálya alá tartozó valamennyi igazolt sportoló adatkezelési
hozzájárulását, illetve a hozzájárulások megújítását, amely hozzájárulás mintáját az 1.
számú melléklet tartalmazza,
b) az MTLSZ szervezeti keretein belül tevékenykedő kiskorú sportolók szülői
hozzájáruló nyilatkozatát, amely hozzájárulás mintáját a 2. számú melléklet
tartalmazza,
c) a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának hatálya alá tartozó valamennyi sportoló
és sportszakember azon alávetési nyilatkozatát, amellyel az érintettek valamennyi
HUNADO Szabályzatban rögzített ügycsoport tekintetében alávetik magukat a
Nemzetközi Sport Választott Bíróság (Court of Arbitration for Sport – CAS), mint
kizárólagos hatáskörrel rendelkező szerv eljárásának, mely nyilatkozat mintáját a 3.
számú melléklet tartalmazza.
44) Az MTLSZ köteles a 40) pontban meghatározott nyilatkozatokat a HUNADO
felhívására, a felhívástól számított 8 napon belül a HUNADO rendelkezésére bocsátani.
45) A 40) pontban meghatározott nyilatkozatokat az MTLSZ antidopping koordinátora
irányításával az MTLSZ iroda végzi.
XIII.
A költségek biztosítása
46) Az MTLSZ köteles biztosítani mindazon doppingeljárásoknak a költségét, melyek
kapcsán a Korm. rendelet, vagy egyéb jogszabály, illetve rendelkezés költségviselőként
az MTLSZ-t jelöli meg.
XIV.
Vegyes rendelkezések
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47) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a WADA nemzetközi
követelményeit, továbbá a HUNADO Doppingellenes Szabályzatát kötelezően
alkalmazni kell.
48) Amennyiben jelen Szabályzat bármely rendelkezése eltér a WADA nemzetközi
követelményeitől, vagy a HUNADO Doppingellenes Szabályzatától, úgy a WADA
nemzetközi követelményeit, illetve a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának
megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.
49)

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, értelmezési kérdésekben,
továbbá a jelen Szabályzat és a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának eltérése
esetén a HUNADO Doppingellenes Szabályzata az irányadó

Mellékletek:
1. számú melléklet: Sportolói adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat-minta
2. számú melléklet: Kiskorú sportolók szülői hozzájáruló nyilatkozata
3. számú melléklet:CAS alávetési nyilatkozat-minta

Ezt a Szabályzatot elfogadta a Magyar Tollaslabda Szövetség Elnöksége 2016.március 22-én.

Csorba József
elnök
Magyar Tollaslabda Szövetség

