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I. Általános rendelkezések 
 

1.§  
 
E szabályzat alkalmazásában:  
 

a) Dopping: a doppinglista szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó, 
- vagy annak elfedését, illetve gyorsabb kiürítését elősegítő - szer, 
készítmény vagy élettani vegyület, továbbá az 1. számú melléklet szerinti 
módszer.  

b) Doppingolás: a doppinglistán szereplő doppingszerek, készítmények, 
módszerek alkalmazása abból a célból, hogy közvetlen vagy közvetett 
módon mesterségesen növeljék a sporttevékenység során elérhető 
teljesítményt, függetlenül attól, hogy az elvárt eredményre vezet-e.  

c) Doppinglista: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvos Bizottsága, a 
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), illetve az illetékes 
nemzetközi sportszervezetek (nemzetközi sportág i szakszövetségek, 
Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportja) által időszakonként 
aktualizált és közzétett azon hatóanyagok jegyzéke, amelyeknek a 
labdarúgó szervezetéből történő kimutatása esetén a doppingolás 
megállapítást nyer. A doppinglistát az 1. szám ú melléklet tartalmazza.  

d) Doppingellenes tevékenység: az az ellenőrző, felvilágosító és nevelő 
tevékenység, amelynek célja, hogy a labdarúgó sportteljesítménye 
fokozása érdekében doppingot ne használjon fel.  

 
II. Célok alapvető feladatok 

 
2.§ 

 
Az MLSZ doppingellenőrzésének alapvető céljai a következők: 

a) a sport szellemének fenntartása és megőrzése  
b) a játékosok lelki és fizikai egészségének megőrzése  
c) az esélyegyenlőség biztosítása minden játékos számára  

A doppingellenőrzések bevezetése azt a célt szolgálja, hogy a hazai és az UEFA által 
szervezett mérkőzések eredményeiben a játékosok valós teljesítménye tükröződjön 
vissza.  
 

3.§ 
 

Dopping vétségek 
 
(1) Doppingvétséget követ el a versenyző, ha  
 

a) a testéből származó mintában jelen van a doppinglistán szereplő tiltott szer, 
annak származéka vagy markerje;  

b) a doppinglistán szereplő tiltott szert vagy tiltott módszert használ, vagy a 
használatot megkísérli;  
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c) a mintaszolgáltatási kötelezettséget megtagadja, vagy a mintaszolgáltatás - 
azt követően, hogy a versenyző erről írásban értesítést kapott - a 
versenyző önhibájából elmarad, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja 
be, vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza;  

d) a versenyen kívüli rendelkezésre állásra, ezen belül a tartózkodási helyére 
vonatkozó (whereabouts) információk biztosítására és a 
doppingellenőrzésen való részvételre vonatkozó, a szövetség 
doppingszabályzatában meghatározott tájékoztatási követelményeket 
megszegi;  

e) a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli;  
f) tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, illetve tiltott módszert alkalmaz, 

kivéve, ha igazolja, hogy gyógyászati célú mentességet élvez;  
g) tiltott szert jogosulatlanul előállít, megszerez, átad más versenyzőnek vagy 

sportszakembernek, tiltott módszert kidolgoz, más versenyzővel vagy 
sportszakemberrel megismertet.  

 
(2) Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha 
 

a) a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén a versenyzővel 
összefüggésben tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha 
igazolni tudja, hogy az a versenyző engedélyezett gyógyászati célú 
mentességére figyelemmel történik;  

b) a tiltott szert a versenyzőnek beadja vagy a tiltott módszert a versenyzővel 
összefüggésben alkalmazza, a tiltott szert a versenyző vagy más 
sportszakember részére értékesíti, átadja, tiltott szer vagy módszer 
alkalmazását egyéb módon lehetővé teszi, illetve ezeket megkísérli;  

c) a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer 
alkalmazásához segítséget nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket 
megkísérli;  

d) a doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli;  
e) tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, illetve valaki a versenyzőnek 

a doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a szövetségnek.  
 
 
(3)  Az MLSZ vagy sportszervezetek által· szervezett, rendezett mérkőzésen, a 

felkészülési időszakban a labdarúgó doppinglistán szereplő teljesítményfokozó 
szereket, készítményeket nem használhat fel, módszereket nem alkalmazhat 
még akkor sem, ha az adott doppingfajta egészségügyi kockázattal nem jár.  

 
(4) Tilos, a, labdarúgó részére sportteljesítmény fokozása érdekében az (1) 

szerinti szerek, készítmények előállítása, megszerzéséhez, felhasználásához, 
illetve az ilyen módszerek alkalmazásához segítséget nyújtani, azok 
felhasználásában közreműködni illetve a felhasználást lehetővé tenni.  

 
(5) Ha sportszakember tudomására jut, hogy a labdarúgó doppingol, illetve valaki 

a labdarúgónak a doppingoláshoz segítséget nyújt, azt köteles bejelenteni az 
MLSZ-nek illetve orvos esetében a Magyar Orvosi Kamara Etikai 
Bizottságának.  
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(6) A mérkőzéstől, edzéstől való, visszalépés, illetve a mérkőzés, edzés előtt vagy 
a mérkőzésen, edzésen bekövetkezett sérülés nem mentesíti a labdarúgót a 
doppingellenőrzéstől.  
 
 

III. Szabályzat hatálya 
 
 

4.§  
A szabályzat hatálya  

 
(1)  Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az MLSZ által kiadott versenyzői engedéllyel 

rendelkező valamennyi versenyzőre, a versenyző felkészítésében, illetőleg 
irányításában résztvevő sportszakemberekre, valamint a Szövetség 
versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre.  

 
(2) Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hazai versenyrendszerben 

szervezett versenyekre, továbbá a nemzetközi sportszövetség által elrendelt 
hazai doppingellenőrzésekre.  

 
 

IV. Általános feladatok 
 

5.§  
 
Az MLSZ feladatai:  
 
(1) Gondoskodik a szabályzat folyamatos karbantartásáról, figyelemmel a 

mellékletben felsorolt szerekre és módszerekre. Gondoskodik, hogy a 
Szabályzat valamennyi sportszervezethez, sportvállalkozáshoz eljusson. 

 
(2) Gondoskodik, hogy a mindenkori legmagasabb osztályú bajnokságban 

szereplő sportszervezetek sportszakemberei (csapatorvosok, edzők) legalább 
évente egy alkalommal továbbképzésen vegyenek részt. 

 
(3) Nyilvántartja a doppingvizsgálati eredményeket.  
 
 

6.§  
 
Az MLSZ köteles: 
 

a) évente több alkalommal mérkőzésen és mérkőzésen kívül 
doppingellenőrzést kezdeményezni illetőleg megrendelni, 

b) a doppingellenőrzéseket nyilvántartani, a mintavételek eredményeinek 
dokumentációját 8 évig megőrizni  

 
 
 
 



DOPPING SZABÁLYZAT 7. 1/2012 (03.06.) 

 

c) a Nemzetközi Sportszövetség Doppingellenes Szabályzatában 
meghatározott kötetezettségeinek, ezen belül az adatszolgáltatási és 
jelentési kötelezettségeinek eleget tenni,  

d) az általa megrendelt doppingellenőrzéseket megfizetni,  
e) doppingvétség esetén a doppingeljárást jelen Szabályzat és a Nemzetközi 

Szövetség Doppingellenes Szabályzata alapján lefolytatni 
 

7.§ 
 
A sportszervezetek feladatai: 
 
(1) Kötelesek a Szabályzatot ismertetni sportvezetőikkel, sportszakembereikkel és 

a labdarúgókkal.  
 
(2) Ha a labdarúgó olyan betegségben szenved, vagy olyan kezelésben részül, 

amely a mellékletekben felsoroltak közölt szerepel, azonnali hatállyal köteles 
tájékoztatni a csapatorvost es a sportszervezet vezetését.  
A sportszervezet 48 órán belül írásos jelentést kell adjon az MLSZ-nek az 
orvosi-, kórházi igazolásokkal együtt. 

  
8.§ 

 
A doppingtilalommal kapcsolatos kötelezettségek 
 
(1) A labdarúgó nem használhat, illetve nem alkalmazhat, vagy forgalmazhat - a 

mindenkori hatályos doppinglistát tartalmazó jogszabályban meghatározott - 
tiltott teljesítményfokozó szereket, készítményeket és módszereket.  

 
(2) A labdarúgó köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának 

ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak (doppingvizsgálat).  
 
(3) A labdarúgó köteles  

a) a mérkőzésen felhívásra a doppingvizsgálatnak alávetni magát,  
b) mérkőzésen kívül doppingellenőrzés céljából rendelkezésre állni, a 

tartózkodási helyére vonatkozó információkat biztosítani,  
c) a doppingellenőrzési űrlapon a valóságnak megfelelő adatokat feltüntetni, 

ezen belül a tájékoztatási követelményeknek eleget tenni,  
d) szükség esetén a gyógyászati célú mentességhez a bejelentési 

kötelezettségnek eleget tenni,  
e) doppingvétség esetén, amennyiben a versenyző kéri a "B" minta 

vizsgálatát, ezen vizsgálat költségeit megfizetni.  
 

(4) A sportszakember köteles  
a) a labdarúgót a doppingellenes előírásokról tájékoztatni,  
b) a labdarúgót a dopping alkalmazásának következményeiről felvilágosítani,  
c) a labdarúgót a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek 

teljesítését elősegíteni.  
 
 

9.§ 
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Tiltott szerek és módszerek 

 
 
(1)  A tiltott szerek és módszerek listáját a WADA időről-időre közzéteszi az 

úgynevezett Tiltólistáján. A Tiltólista elérhető a WADA weboldalán: www.wada-
ama.org.  

 
(2)  A tiltott szerek és módszerek WADA által történő meghatározása, a Tiltólistán 

történő elhelyezése, a vegyületek kategóriákba történő csoportosítása a 
Tiltólistán végleges és nem kérdőjelezhető meg sem a játékos vagy más 
személy által azon az alapon, hogy a szer, a vegyület vagy a módszer nem 
fedőanyag vagy nincs teljesítménynövelő hatása illetve nem káros az 
egészségre és nem sérti a sport szellemét.  

 
(3)  A 41.§ és a 43.§ alkalmazásához minden tiltott vegyületet úgy kell tekinteni, 

mint bekezdésesen meghatározott anyagot, kivéve azokat a hormonokat, 
anabolikus hatású szereket, stimulánsokat, hormon antagonistákat illetve 
modulátorokat, amelyek osztályait a 1. számú melléklet részletez. 

 
 

10. § 
 

A doppingellenes szabályok megsértése 
 

(1)  A doppingellenes szabályok megsértésének minősülnek az alábbiak: 
 

a) Tiltott anyagok és származékainak illetve markerjeinek jelenléte a 
labdarúgó vizeletében.  

- Minden labdarúgó saját felelőssége annak elkerülése, hogy tiltott vegyület 
kerüljön be a szervezetébe. A labdarúgó felelős azért, ha bármilyen tiltott 
anyagot, annak származékát illetve markerjét találják meg a tőle levett 
mintában. (Ennek megfelelően a doppingellenes szabályok megsértése 
esetén megállapításához nem szükséges, hogy bizonyított legyen a 
labdarúgó részéről a szándék, a mulasztás, a gondatlanság vagy a tudatos 
használat.)  

- A doppingellenes szabályok megsértésének tényéhez elegendő 
bizonyítékként szolgálnak a következők: tiltott vegyület, annak származéka 
illetve markerének jelenléte a labdarúgó "A" mintájában, amennyiben a 
labdarúgó lemond a ,,B" minta ellenőrzéséről és a ,,B" minta analízise 
ezáltal nem történik meg vagy ha a labdarúgó"B" mintájának ellenőrzése 
megtörténik és az ellenőrzés eredménye megerősíti a labdarúgó ,,A" 
mintájában talált tiltott anyag, annak metabolitja, illetve markere jelenlétét 
labdarúgó vizeletében.  

- Azon anyagok kivételével, melyek esetén meghatározásra kerül egy 
mennyiségi küszöbérték a Tiltott Anyagok Listáján, a tiltott anyagok, azok 
származékai illetve markerjeinek bármilyen kis mennyiségének jelenléte a 
labdarúgótól származó mintában megvalósítja a doppingellenes szabályok 
megszegésének vétségét.  

http://www.wada-ama.org./
http://www.wada-ama.org./
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- Kivételes esetben a tiltott anyagok értékeléséhez a Tiltólista (1) a 
bekezdése speciális kritériumokat fogalmaz meg a szervezet által előállított 
vegyületek tekintetében. 

b) A labdarúgó által alkalmazott tiltott anyagok és módszerek használata 
illetve annak kísérlete 

- Minden labdarúgó saját felelőssége annak biztosítása, hogy tiltott anyag ne 
kerüljön a szervezetébe. Következésképpen nem szükséges annak 
bizonyítása a dopping ellenes szabályok megsértésének tényéhez, hogy a 
labdarúgó a tiltott anyagokat vagy módszereket tudatosan vagy gondatlanul 
követte el, illetve kísérelte meg elkövetni.  

- Az a tény, hogy a tiltott szer illetve módszer használata sikerre vezetett-e 
vagy sem, nem lényeges. Elegendő a dopping ellenes szabályok 
megsértésének megállapításához, ha a tiltott szer illetve módszer 
alkalmazását vagy annak kísérletét bizonyítják.  

c) A doppingellenőrzés visszautasítása, megfelelő igazolás nélküli elkerülése, 
illetve jelen szabályzatban lefektetett kijelölési eljárás utáni megtagadása, 
illetve a mintavétel bármilyen formában történő elkerülése is a 
doppingszabályok megsértésének számít. 

d) A vonatkozó követelmények megsértése, úgymint a labdarúgó vagy a 
csapat elérhetőségének eltitkolása, beleértve labdarúgó. hollétére 
vonatkozó információk megtagadását, illetve a sikertelen mintavételeket, 
ahogy azt a függelékben jelzik. Amennyiben a játékost 3-szor nem találják 
meg az általa megadott helyszínen 18 hónapon belül, ez ugyancsak 
megalapozza a doppingellenes szabályok megsértésének vétségét.  

e) A doppingellenőrzés bármely részének manipulálása vagy annak kísérlete.  
f) Tiltott szerek illetve módszerek birtoklása, illetve beszerzése Bármely tiltott 

szer illetve módszer labdarúgó illetve a labdarúgót segítő személyzet általi 
birtoklása a mérkőzés alkalmával, illetve a mérkőzésen kívüli ellenőrzés 
során kivéve, ha a labdarúgó engedéllyel rendelkezik a Terápiás 
Kivételekre vonatkozó 9.§ (3) bekezdésben lefektetett vagy egyéb 
elfogadható igazolás alapján az adott tiltott szer vagy módszer 
használatára.  

g) Bármely tiltott szerrel illetve módszerrel történő kereskedés, szállítás vagy 
annak kísérlete, 

h) Bármely tiltott szerrel illetve módszer alkalmazása vagy annak kísérlete egy 
labdarúgó mérkőzésen illetve mérkőzésen kívül, illetve az ehhez történő 
asszisztálás, támogatás, segítség, felbujtás, leplezés illetve a 
doppingellenes szabályok megsértéséhez vagy annak kísérletéhez történő 
bármilyen bűnrészességi hozzájárulás. 

 
V. Ellenőrző feladatok 

 
11.§  

 
Ellenőrzés 

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

bejelentés nélküli, és kiterjed minden - amatőr, szerződéses amatőr, vagy 
hivatásos játékengedéllyel rendelkező labdarúgóra.  
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(2)  Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett mérkőzéseken, a 
mérkőzéseken kívül és a felkészülési időszakban.  

 
(3)  Az ellenőrzés elrendelésére a FIFA, az UEFA és az MLSZ, illetve az általuk 

erre feljogosított szervezet vagy személy jogosult. 
 
(4)  A mérkőzésen kívül és a felkészülési időszakban tartott ellenőrzés csak az 1. 

számú melléklet I. pontja szerinti doppinglistán szereplő B., C., D., E, 
doppingfajtákra terjed ki.  

 
(5)  Mérkőzésen az ellenőrzés a doppinglistán szereplő összes doppingcsoportra 

kiterjed.  
 
(6)  A tiltott módszerekre vonatkozó ellenőrzés mérkőzésen, továbbá mérkőzésen 

kívüli és felkészülési időszakban egyaránt elvégezhető.  
 
(7)  A doppingellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy az ne jelentsen a szükségesnél 

nagyobb mértékű beavatkozást a labdarúgó magánéletében.  
 
 

12.§  
 

Ellenőrzés feltételei 
 
(1 )  Az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget - be 

nem jelentett ellenőrzés esetén is - a mérkőzés szervezője köteles biztosítani. 
Minden más - ellenőrzéssel kapcsolatos - személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása az ellenőrzést elrendelő feladata.  

 
(2)  A feltételek meglétét a bajnokságot lebonyolító MLSZ, illetve a mérkőzés előtt 

az ellenőr ellenőrzi. Ha a mérkőzés a személyi vagy tárgyi feltételek hiánya 
miatt nem tartható meg, az ebből eredő többletköltségeket a mulasztó fél viseli.  

 
(3)  Ha az ellenőrzés mérkőzésen kívül vagy a felkészülési időszakban történik, 

akkor az elkülönített helyiség biztosítása a sportszervezet kötelezettsége.  
 
(4)  Az ellenőrzés költségeit - ha a jogszabály másképp nem rendelkezik - az ellen 

elrendelő, illetve az azt igénylő fél viseli. 
 

 
13.§ 

 
Az UEFA hatásköre ellenőrzéskor 

 
(1)  Adminisztráció Doppingellenes Egysége (Antl-Doplnq Unit - ADU) foglalkozik 

a következő feladatokkal: 
- Mérkőzésen és mérkőzésen kívül történt ellenőrzések tervezése és 

szervezése. Ezek az ellenőrzések előzetes bejelentés nélkül történnek. Az 
egység célzott ellenőrzést is rendelhet.     
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- Doppingellenőrökkel  történő megbeszélés az ellenőrzés előtt. Az ellenőrök 
ellátása az igényeiknek megfelelő szükséges felszereléssel és 
adminisztrációs anyagokkal. 

- A doppingellenőrök továbbképzése.  .  
- A levett minták a WADA által akreditált vagy megbízott laboratóriumokba 

történő szállítása a labor kiválasztása. A B minta vizsgálata ugyanabban a 
laboratóriumban ahol az A minta analízise történt.  

- TUE, kérelmek nyilvántartása. Az Egység továbbítja a TUE kérelmeket az 
UEFA TUE Bizottságához.  

 
 
(2)  Az UEFA Adminisztráció Doppingellenes Egységén keresztül kezeli a 

vizsgálatok eredményét es kifejezetten felügyeli a következőket:  
- Bármely Terápiás Kivételvétel iránti kérelmet, illetve gyógyszer vagy 

étrendkiegészítő használatáról szóló nyilatkozat értékelését.  
- Bármely állítólagos mintavételi vagy laboranalitikai rendellenességet.  
- A tesztelt labdarúgó vagy más releváns személy vonatkozó magyarázatát.  
- A típusostól eltérő jelenségeket, leleteket.  

- A lehetséges további nyomozásokat, tényfeltárást.  
- Bármely más doppingellenes szabálysértést.  

 
 

14.§ 
.  . 

Az MLSZ, a klubok és a játékosok feladatai ellenőrzéskor 
 
 
(1)  Az UEFA versenyrendszerében résztvevő MLSZ és a klubok vállalják, hogy 

saját doppingellenes programjukba beépítik az UEFA Doppingszabályzatát.  
 
(2) Az UEFA mérkőzésein résztvevő bármely labdarúgó kijelölhető 

doppingellenőrzésre a mérkőzés után, ily módon a mérkőzést követő 30 percig 
elérhető kell, hogy maradjon. A labdarúgó kijelölhető dopping ellenőrzésre 
mérkőzésen kívül is, valamint célzott ellenőrzés is végezhető nála még akkor 
is, hogyha a játéktól időlegesen vagy feltételesen el van tiltva. Az ellenőrzés 
során vizelet és/vagy vér mintavétel és/vagy bármilyen más biológiai anyagból 
történő mintavétel lehetséges. 

 
(3) A doppingellenőrzésre kijelölt labdarúgó köteles magát alávetni a 

doppingellenőr által szükségesnek ítélt bármely orvosi vizsgálatnak, illetve a 
továbbiakban is együttműködni ebben a tekintetben.  

 
(4) Minden labdarúgó: személyes felelőssége a kijelölés után rögtön megjelenni az 

ellenőrző állomáson. Mérkőzésen kívüli ellenőrzés esetén a megjelenés idejét 
a 23.§ (8) bekezdés szabályozza.  

 
(5)  Minden kiválasztott labdarúgó köteles mintát adni 
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(6) Az UEFA versenyrendszerében résztvevő MLSZ és klubok labdarúgóinak az 
UEFA kérésére hollétükről információt kell adni. A labdarúgó hollétére 
vonatkozó információ biztosítása minden labdarúgó személyes felelőssége. Az 
UEFA versenyrendszerében résztvevő MLSZ es klubok részére korlevélben 
közli; hogy mely labdarúgók alkotják az UEFA versenyen kívüli tesztekre 
kijelölhető játékosállományát. A csapatok és/vagy labdarúgó, akik ebbe a 
játékosállományba tartoznak egy mindenkor frissített információt kötelesek az 
UEFA rendelkezésére bocsátani a mindenkori hollétükre vonatkozóan. A 
hollétre vonatkozó információk részletes leírását a függelék tartalmazza. 

 
(7) Az MLSZ és/vagy klubok kötelessége a csapatokra labdarúgókra vonatkozó 

információkat beszerezni az UEFA kérése alapján.  
 
(8) Az MLSZ köteles segítséget nyújtani saját nemzeti doppingellenes 

szervezetének a válogatott csapatok és/vagy labdarúgó tesztelésre kijelölhető 
labdarúgó állományának összeállításában.  

 
 

15.§ 
 

A doppingellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések 
 
(1)  A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett vagy 

előzetes bejelentés nélküli, és kiterjed minden – versenyengedéllyel 
rendelkező – labdarúgóra. 

  
(2)  Ellenőrzés tartható a bajnokságban, kupában szervezett mérkőzésen és 

mérkőzésen kívüli időszakban is.  
 
(3)  Az ellenőrzés elrendelésére a hazai Nemzeti Doppingellenes Szervezet, a 

WADA, az UEFA, a Nemzetközi Sportszövetség, a Nemzetközi és a Nemzeti 
Olimpiai Bizottság, továbbá az MLSZ jogosult.  

 
(4)  Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a labdarúgó a mérkőzéstől visszalép, 

továbbá ha a mérkőzés előtt vagy a mérkőzésen megsérül.  
 
(5)  Az ellenőrzést a labdarúgó emberi méltósághoz fűződő jogainak tiszteletben 

tartásával kell elvégezni.  
 
(6)  Az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget be nem 

jelentett ellenőrzés esetén is – a mérkőzés rendezője köteles biztosítani. 
Minden más - ellenőrzéssel kapcsolatos - személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása az ellenőrzést elrendelő feladata. 

  
(7)  A feltételek meglétét az MLSZ ellenőr a mérkőzés előtt ellenőrzi. Ha a 

mérkőzés a személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, az 
ebből eredő többletköltségeket a mulasztó fél viseli.  

 
(8)  Az ellenőrzés költségeit, az ellenőrzést elrendelő vagy az azt megrendelő 

szervezet viseli.  
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16.§ 
 

A bizonyítás terhe 
 
(1) Az UEFA-t, ill. hazai mérkőzéseken az MLSZ-t terheli a doppingellenes 

szabályok megsértésének  bizonyítása 
 
 

 
 

17.§ 
 

A tények és vélelmek megállapításának módszerei 
 
(1)  A doppingellenes szabályok megsértésének megállapításához bármilyen 

megbízható tény - beleértve a beismerést is - elegendő. A dopping esetek 
bizonyításához a következő szabályok fogadhatók el:  
a) A WADA által akreditált laboratóriumok vagy a WADA által megbízott olyan 

laboratóriumok, amelyek a mint~ .analízisét a WADA által a laboratóriumok 
számára előírt Nemzetközi Standard alapján végzik, A labdarúgó vagy más 
személy vitathatja a labor által közölt eredményt illetve a labor 
illetékességét megkérdőjelezheti, amennyiben megállapítható, hogy eltérés 
történt a laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi előírásoktól, amely 
magyarázhatja a mintában talált eltérést a normál értékektől. 

b) Ha labdarúgó vagy más személy bebizonyítja, hogy a nemzetközi 
laboratóriumi előírásoktól történő eltérés okozhatta az eltérő analítikai 
eredményt, akkor az MLSZ-t terheli annak bizonyítása, hogy ez nem 
okozhatta a normál értékektől történő eltérést.  

c) Az UEFA által megállapított doppingellenőrzési eljárási szabályoktól történő 
eltérés, nem okozhat a normálistól eltérő eredményt illetve más 
doppingellenes szabálysértések nem érvénytelenítik ezeket az 
eredményeket. Ha a labdarúgó és vagy más személy megállapítása szerint 
az UEFA doppingellenőrzési eljárási szabályoktól történő eltérés okozta a 
normálistól eltérő eredményt, illetve ha bármely más doppingellenes 
szabálysértés történt, abban az esetben az UEFA-t terheli annak 
doppingellenes szabálysértés tényszerű megalapozása is. 

 
 

18.§  
 

Mintavétel 
 
Az ellenőrzés vizelet mintavétellel történik.  
 
A mintavételi eljárás részletes szabályait a 2. számú melléklet határozza meg.  
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VI. Szakmai előírások 

 
19.§ 

 
Az előzetes fölülvizsgálati eljárás 

 
(1)  A mintavételt és kezelést követően az előzetes felülvizsgálati eljárás  

lefolytatása az MLSZ feladata,  
 
(2)  Az előzetes felülvizsgálati eljárást a Nemzetközi Sportszövetség 

Doppingellenes Szabályzata előírásainak figyelembevételével az MLSZ 
főtitkára, vagy az általa ezzel megbízott személy folytatja le.   

 
(3)   Ha a doppingellenőrzésre 2. számú melléklet szerinti "A" jelű minta 

vizsgálatának eredménye pozitív, az előzetes felülvizsgálati eljárás keretében 
meg kell vizsgálni, hogy  
a) a labdarúgó rendelkezik-e gyógyászati célú mentességgel;  
b) történt-e nyilvánvaló eltérés a doppingellenőrzésre vonatkozó nemzetközi 

előírástól 
 
(4)  Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, 

hogy labdarúgó gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy 
nyilvánvalóan eltértek a nemzetközi előírástól, a pozitív eredménnyel járó 
hátrányos következmények nem alkalmazhatók.  

 
(5)  Az a labdarúgó, aki orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben 

szenved, amely indokolja a dopping listán szereplő valamely tiltott szer vagy 
tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentességért folyamodhat a 
Magyar TUE Bizottsághoz.  

 
(6)  A Magyar TUE Bizottság a gyógyászati célú mentességre vonatkozó kérelmet 

annak kézhezvételétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és határozattal 
dönt a mentesség megadásáról vagy a kérelem elutasításáról, amelyről a 
Nemzetközi Sportszövetséget és a WADA-át tájékoztatni kell. 

 
(7)  Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú mentességet, 

vagy olyan nyilvánvaló eltérést a nemzetközi előírásoktól, amelyek az "A" jelű 
minta pozitív eredményét érvénytelenné tennék, az MLSZ-nek haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a versenyzőt arról, hogy  
a) pozitív vizsgálati eredmény született;  
b) milyen doppingellenes szabályt sértette meg;  
c) a labdarúgónak jogában áll kérni a "B" jelű mintája analízisét;  
d) a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a versenyző 

lemondott a "B" jelű a minta vizsgálatának jogáról;  
e) a labdarúgónak, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen 

lenni a "B" jelű minta kinyitásánál és vizsgálatánál;  
f) a labdarúgónak jogában áll kérni az "A" és "B" jelű mintája vizsgálati 

dokumentációját.  
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20.§ 
 

Terápiás Kivételek (TUE) 
 
(1) A labdarúgónak lehetősége van a Terápiás Kivétel alkalmazására, amely 

megengedi számára a WADA Tiltólistáján szereplő tiltott szer vagy módszer 
használatát  

 
(2)  Az MLSZ csak azoktól a labdarúgóktól fogadja el a TUE kérelmet, akik az 

MLSZ által szervezett mérkőzéseken résztvevő klubok keretein belül 
játszanak. Az MLSZ adminisztráció kellő időben körlevélben értesíti az általa 
szervezett versenyrendszerben résztvevő klubokat azokról a speciális 
kritériumokról, feltételekről és eljárásmódról, amelyek az UEFA~hoz történő 
TUE kérelem beadásához szükségesek. Az MLSZ a TUE 
formanyomtatványokat a körlevélhez csatolja 

 
(3)  A labdarúgó határozat kézhezvételétől számított 21 napon belül fellebbezéssel 

fordulhat a WADA-hoz az UEFA TUE Bizottságának elutasító határozata ellen. 
Az UEFA határozattal kapcsolatos döntés faxon vagy ajánlott levélben érkezik.  

 
(4)  A labdarúgó fellebbezéssel fordulhat a Sport Döntőbírósághoz (CAS) a WADA 

Code szellemében, ha a WADA nem változtatta meg az UEFA TUE 
Bizottságának a döntését.  

 
(5)  A WADA saját hatáskörén belül felülbírálhatja az UEFA TUE Bizottságának 

erápiás Kivételre vonatkozó döntését bármikor annak érvényességi idején 
belül. A WADA 30 napon belül felülvizsgálja a kérelmet. Ha a határozat a 
felülvizsgálatban ellentétes, akkor ezt nem lehet visszamenőlegesen 
alkalmazni.  

 
(6)  A WADA Code alapján az UEFA a Sport Döntőbírósághoz fellebbezhet az 

UEFA TUE Bizottsága által hozott határozat WADA által történt 
megváltoztatása miatt.  

 
(7)  Tiltott anyag, annak származéka vagy markerének jelenléte 10.§ (1) a) tiltott 

szer vagy módszer használata vagy annak kísérlete 10.§ (1)b)  tiltott anyag 
vagy módszer birtoklása 10.§ (1) f), az anyag beadása vagy annak kísérlete 
illetve a tiltott módszer alkalmazása és annak kísérlete 10.§ (1) h), amelyek 
tekintetében a Terápiás Kivételekre alkalmazott Nemzetközi Szabvány 
felmentést adott nem tekinthetők a doppingellenes szabályok megsértésének. 

 
 

21.§ 
 

A mérkőzésen történő ellenőrzés eljárásrendje 
  
(1)  Két labdarúgó két tartalék jelölhető ki mindegyik csapatból sorsolás útján 

dopping ellenőrzésre a Doppingellenőrző Állomáson. A Doppingellenes 
Egység az ellenőrzésre kijelölhető labdarúgókkal. kapcsolatban konzultálhat az 
ellenőrökkel.  
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(2)  Azokon a mérkőzéseken, ahol doppingellenőrzés történik, az ellenőr köteles 

informálni a csapat képviselőjét az ő megérkezéséről a mérkőzés színhelyére. 
Az ellenőr elmagyarázza az ellenőrzésre kijelölendő játékosok sorsolásának 
folyamatát.  

 
(3)  A sorsolást a két félidő közti szünetben a doppingellenőr által kijelölt helyen - 

általában a Doppingellenőrző Állomáson - kell elvégezni.  
 
(4)  Ha bármilyen ok miatt a sorsolást nem tudják megejteni a félidőben, akkor a 

dopping ellenőr felveszi a kapcsolatot a csapat képviselőivel és közli, hogy hol 
és mikor lesz a sorsolás. A csapat képviselőinek a sorsoláson jelen kell 
lenniük. Ha bármilyen ok miatt egyik csapat képviselője sem tud megjelenni az 
adott időben, az ellenőrnek kell végrehajtania a sorsolást.  

 
(5)  A doppingellenőr és a csapat képviselői mellett az UEFA mérkőzésre delegált 

képviselője is jelen lehet. Ha az UEFA képviselője nem tud megjelenni, akkor a 
doppingellenőr kijelölhet egy tanút.  

 
(6) A sorsolás alkalmával a doppingellenőr számozott cédulákat rak bele egy 

gyűjtőedénybe (csapatonként külön dobozba vagy borítékba) mely számok 
megegyeznek a labdarúgók mezén található számokkal. A doppingellenőr 
gondosan ellenőrzi, hogy a labdarúgók mezén szereplő számok megegyeznek-
e a cédulákra felírtakkal.  

 
(7)  A doppingellenőr mindegyik borítékból kihúz két számot, plusz két tartalékot. 

Anélkül, hogy megtekintené azokat, a négy elsőnek kihúzott számot négy 
külön borítékba helyezi labdarúgónként egy boríték) és a négy tartalék számot 
pedig szintén négy külön borítékba teszi. Ezek után az ellenőr lezárja a 
borítékokat és behelyezi azokat egy nagy borítékba. Ugyanezt csinálja a 
tartalék számokkal is. Az ellenőr ezután aláírja a borítékot, amelyet aláírat a 
csapat képviselőivel, ugyanúgy, mint az UEFA küldöttjével, amennyiben az 
jelen van.  

 
(8)  Az ellenőr a mérkőzés vége előtt 15 perccel kinyitja a borítékokat. A futsal 

mérkőzéseken az ellenőr a második félidő megkezdése utáni 10. percben 
nyitja ki a borítékokat. A csapat képviselőinek a borítékok kinyitásánál jelen kell 
lenniük. Amennyiben bármelyikük nincs jelen időben az ellenőr folytatja az 
eljárást.  

 
(9)  Az ellenőr kitölti a doppingellenőrzési sorsolási nyomtatványt (D 1), a 

doppingellenőrzésre felszólító nyomtatványt (D 2) és a gyógyszerszedésre 
vonatkozó nyilatkozatot (D 3), amelyeken a kisorsolt játékosok neve és száma 
szerepel, majd ezek másolatait átadja a csapat képviselőinek, akik erről 
informálják az illetékes csapatorvost.  

 
(10)  Ahol az UEFA nem jelölt ki hivatalos kísérőket, ott a klub vagy az illetékes 

nemzeti szövetség felelős azért, hogy a kisorsolt labdarúgók megjelenjenek a 
doppingellenőrzés helyszínén a felelős csapatképviselőkkel a mérkőzés 
befejezése utáni legrövidebb időn belül.  
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(11)  A csapatorvos, illetőleg annak képviselője a Gyógyszerszedésre vonatkozó 
nyilatkozatot (D 3) minden olyan labdarúgó esetében, akik doppingellenőrzésre 
felszólító papírt kaptak és az orvos, valamint a labdarúgó által aláírt 
dokumentumot személyesen adja át az ellenőrnek. A csapatorvos, illetve 
labdarúgó nyilatkozik arról, hogy az ellenőrzést megelőző 3 hónapban szedett-
e, illetve kapott-e kezelést, gyógyszerelést, tiltott szert vagy alkalmazott 
módszert, feltüntetve a készítmény nevét, a diagnózist, az adagolást, mikor és 
milyen hosszú ideig, illetve milyen módon és gyakorisággal történt a kezelés. A 
TUE Bizottság által adott bármely Terápiás Kivételt) is fel kell tüntetni a D 3-as 
nyomtatványon.  

 
(12)  Amennyiben a kisorsolt labdarúgó kórházi kezelést igénylő sérülést szenved 

vagy egyéb méltányolható körülmény áll fenn és emiatt nem tud résztvenni a 
doppingellenőrzésen), az első tartalékként kijelölt számú labdarúgót kell 
doppingellenőrzésnek alávetni. Ha ez a: labdarúgó is komolyan megsérült, 
illetve egyéb méltányolható ok miatt nem tud az ellenőrzésen résztvenni, a 
második tartalékszámot kell kijelölni. A doppingellenőr felelőssége annak 
elbírálása, hogy a labdarúgó nem tud részt venni a doppingellenőrzésen; 
minden ilyen esetről a csapatorvosnak kell informálnia a doppingellenőrt.  

 
(13)  Ha egy labdarúgó felszólítást kapott doppingellenőrzésre, vagy a számát 

kisorsolták, akkor a mérkőzés folyamán történt esetleges kiállítása ellenére is 
elérhetőnek kell maradnia a doppingellenőrzés lefolytatásához.  

 
 

22.§  
 

Kizárás 
 

(1) Az adott mérkőzésből ki kell zárni azt a labdarúgót, aki  
 a) az ellenőrzés alól magát kivonja, vagy 
 b) az ellenőrzést meghiúsítja, illetve 
 c) a mintavételi eljárás rendjét nem tartja be, illetve 
 d) az a) – c) alattiakat megkísérli.  
 
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti magatartást a mérkőzésen részt vevő labdarúgó 

tanusítja, akkor a csapatnak azt az eredményét kell megsemmisíteni, amit 
azon a versenyen ért el, amin a labdarúgó részt vett. 

 
(3) Selejtező rendszerű, vagy kupa mérkőzések alkalmával, amennyiben a két 

mérkőzés közötti nincs lehetőség a laboratóriumi vizsgálat elvégzésére, a 
doppingolás ténye nem befolyásolja az adott csapat által elért végeredményt. 
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23.§ 
 

Mérkőzésen kívüli ellenőrzések menete 
 
(1)  A kijelölt doppingellenőr igazolja magát az illetékes csapat vezetőjénél vagy 

annak helyettesénél és elmagyarázza a doppingellenőrzés menetét a 
vezetőnek, a csapatorvosnak és ha szükséges a csapatedzőnek.  
Megjegyzés: Amikor a doppingellenőr szót használjuk, nyelvtanilag ez egyes 
számban van, ugyanakkor az ellenőrizendő labdarúgók számától függően több 
mint egy doppingellenőrt is kijelölhet az UEFA versenyen kívüli ellenőrzésre. 

 
(2)  Az ellenőr az UEFA által megadott lista alapján ellenőrzi a : labdarúgók: 

jelenlétét, illetve bármelyikük hiányzása esetén ezt az UEFA-nak jelenti. A 
hiányzás okáról a klubnak kell nyilatkoznia, melyet az ellenőr a játékoslistán 
feltüntet.  

 
(3)  Amennyiben az UEFA nem biztosított játékoslistát az ellenőrzés idejére, a 

delegációvezetőnek kell egy aktuális játékoslistát átadni az ellenőrnek, 
amelyen a jelen nem lévő labdarúgók is feltüntetésre kerülnek. A labdarúgók 
hiányzásának okáról a klubnak kell nyilatkoznia, melyet az ellenőr a listán 
feltüntet  

 
(4)  Az ellenőr kisorsolja vagy kijelöli ellenőrzésre a labdarúgókat a Doppingellenes 

Egység útmutatása alapján.  
 
(5)  Az ellenőr az alábbiak szerint végzi a sorsolást:  

a) A (2)-es vagy a (3)-as bekezdésekben említettek alapján ellenőrzi a 
játékosok mezszámát és nevét. 

b) Az asztalon összekeveri a jelenlevő és a hiányzó labdarúgók számait 
tartalmazó cédulákat.  

c) Megbizonyosodik afelől, hogy egyetlen szám sem hiányzik, mielőtt a 
cédulákat  borítékba, dobozba vagy egyéb gyűjtőhelyre helyezi.  

d) Ezután a Doppingellenes Egység által kijelölt számú cédulát húz ki a 
borítékból.  

e)   A jelen nem lévő labdarúgó helyett az ellenőr kihúz egy tartalékszámot. 
 
(6)  Az ellenőr megjelöli a doppingellenőrzésre kisorsolt vagy kijelölt labdarúgókat, 

tartalékokat, illetve egyéb releváns információt a játékoslistán, és kitölti a 
Doppingellenőrzésre kijelölő nyomtatványt (D2OOCT), a 
Gyógyszerfogyasztással kapcsolatos nyilatkozatot (O 3), a labdarúgók 
számával és nevével együtt, beleértve a tartalékként kihúzott labdarúgókat is. 
Az ellenőr a D200CT és a D 3~as nyomtatványok másolatát átadja a 
csapatorvosnak.  

 
(7)  A csapatorvos vagy annak képviselője kitölti a Gyógyszerezésre vonatkozó 

nyilatkozatot (O 3) és labdarúgó, valamint az orvos által aláírt nyomtatványokat 
személyesen átadja a doppingellenőrnek. A labdarúgó által az ellenőrzést 
megelőző 3 hónapban fogyasztott vagy alkalmazott bármely tiltott szert, illetve 
módszert vagy kezelés esetén erről nyilatkozni kell feltüntetve a készítmény 
nevét, a diagnózist, az adagolást, mikor és milyen gyakorisággal, milyen 
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hosszú ideig történt a kezelés. Bármely TUE Bizottság által adott Terápiás 
Kivételről is nyilatkozni kell a O 3-as nyomtatványon.  

 
(8)  Az illetékes klub illetve az MLSZ felelős azért, hogy a doppingellenőrzésre 

kisorsolt labdarúgót informálja, illetve kötelezze arra, hogy a kijelöléstől 
számított 60 percen belül jelenjen meg a Doppingellenőrző Állomáson, hacsak 
az ellenőr másképp nem rendelkezik. 

 
(9)  A tartalékként kihúzott labdarúgót csak akkor kell ellenőrizni, ha az ellenőrzésre 

kijelölt labdarúgó elmulasztja a megjelenést az ellenőrzésre történt kijelölés 
utáni 60 percben. Kivétel az eset, hogyha a tartalékként kihúzott labdarúgó ezt 
megelőzően már adott le doppingmintát. Ebben az esetben a tartalékként 
kihúzott labdarúgónak nyilatkoznia kell arról, hogy az előzőleg leadott mintát az 
UEFA által szervezett adott mérkőzésen kívüli ellenőrzés mintájaként ismeri el. 

 
(10)  Amennyiben az ellenőrzésre kisorsolt labdarúgó nem jelenik meg időben a 

mintavételi helyszínen, az ellenőr erről értesítést küld az UEFA-nak. Az ilyen 
esetekben az első tartalékként kihúzott labdarúgótól kell mintát venni. 
Amennyiben ez a második labdarúgó sem jelenik meg a mintavétel helyszínén, 
a második számú tartalékot kell kijelölni és így tovább.  

 
 

24.§ 
 

A doppingolás gyanúja 
 
(1)  Doppinggyanú esetén, az UEFA, az MLSZ által delegált képviselő és/vagy a 

bíró, és/vagy a doppingellenőr további labdarúgókat jelölhet ki ellenőrzésre.  
 
 

25.§ 
 

Doppingellenőrző Állomás 
 
(1) A Doppingellenőrző Állomásnak meg kell felelnie jelen szabályzat A és B 

függelékében foglaltak követelményeinek. 
 
(2) A doppingellenőrzésre kisorsolt labdarúgók a csapatok képviselőin, illetve az őket 

kísérőkön kívül csak a következő személyek léphetnek be a Doppingellenőrző 
Állomás területére:  
a) a doppingellenőr;  
b) a hazai csapat doppingellenőrzési felelőse;  
c) a hazai doppingellenes szervezet képviselője (ha szükséges); a 

doppingellenőr által elfogadott tolmács (ha szükséges).  
d) az UEFA mérkőzésellenőre, vagy egyéb UEFA tisztségviselő;  

 
Bármely más személy, aki a doppingellenőr engedélyével lép be a mintavételi 
helyiségbe, feltüntetésre kerül a Doppingellenző Állomás Regisztrációs 
nyomtatványán az érkezés és a távozás idejének feltűntetésével. A 
nyomtatványt a doppingellenőr bocsátja rendelkezésre. 
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(3)  A kiválasztott mindaddig a mintavételi helyiségben kell maradnia, ameddig a 

mintát le nem adta.  
 
(4)  A doppingszerektől mentes italokat palackozott vagy originál dobozos 

formában a , labdarúgó k rendelkezésére kell bocsátani és a Doppingellenőrző 
Állomás hűtőszekrényében kell tartani. Ha a labdarúgó magával hozott ételt 
vagy italt óhajtja fogyasztani, ezt kizárólag a saját felelősségére teheti meg.  

 
(5)  Az ellenőr biztonsági őröket illetve kísérőket kérhet annak megakadályozására, 

hogy illetéktelen személyek lépjenek be a mintavételi helyiségbe.  
 
 

26.§ 
 

Doppingellenőrzési eljárás vizeletminta vételekor 
 
(1) A doppingellenőr felügyeli a dopping mintavétel menetét. Ellenőrzi a labdarúgó 

személyazonosságát, a Doppingellenőrzésre kijelölő nyomtatvány (D2) adatai 
alapján és felkéri a labdarúgót személyazonosságának igazolására. 
Elmagyarázza a mintavétel menetét és a labdarúgót tájékoztatja a jogairól és 
kötelességeiről.  

 
(2)  A labdarúgó először kiválaszt egy tiszta és originál csomagolású mintavételi 

edényt.  
 
(3)  A labdarúgós ezután kiválaszt két tiszta és eredeti áttetsző üvegedényt 

(egyiket az A, másikat a B minta számára), Mindkét edényen ugyanannak a 
kódszámnak kell szerepelnie.  

 
(4) A labdarúgó a doppingellenőr szemkontrolja mellett vizel a gyűjtőedénybe. Az 

ellenőrnek a labdarúgóval azonos neműnek kell lennie.  
 
(5) A vizelet mennyiségének legalább 90 ml-nek kell lennie ("A" 60 ml, "B" 30 ml). 
 
(6) A labdarúgó dönti el, hogy ő maga vagy az ellenőr töltse a vizeletet az "A" 

illetve "B" jelű üvegbe. Ha a labdarúgó ezt maga végzi el, akkor az ellenőr 
elmagyarázza neki az eljárás menetét.  

 
(7) A gyűjtőedényben a szétöntés után elegendő mennyiségű vizeletet kell hagyni 

ahhoz, hogy az ellenőr meg tudja állapítani a vizeletminta fajsúlyát. A 
Mintavételi űrlapon (O 5) ezt fel kell tüntetni. Az ellenőr további mintát kérhet, 
amennyiben a fajsúly nem éri el a kívánt értéket, illetve az ellenőr 
megállapíthatja olyan kivételes körülmények meglétét, amely nem teszi 
lehetővé a további mintavételt. Ezeket a körülményeket az ellenőrnek 
dokumentálnia kell. Ebben az esetben az UEFA doppingszabályok megsértése 
gyanúját vetheti fel és további vizsgálatokat végezhet.  
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(8) A labdarúgó és az ellenőr megvizsgálják, hogy a mintákat tartalmazó üvegek 
megfelelő állapotban vannak-e. Az "A" és "B" jelű üvegbe töltött vizeletmintákat 
szorosan le kell zárni.  
A labdarúgó megbizonyosodik afelől, hogy a lezárt üvegekből a minta nem 
folyik ki és összehasonít]a mindkét üvegen, a zárókupakokon és a O 5-ös 
nyomtatványon levő kód számokat, megállapítva azok egyezőségét.  

 
(9) Az ellenőr kitölti a D 5-ös nyomtatványt, melyet aláír labdarúgó, a csapat őt 

kísérő képviselője és az ellenőr. Ugyanezen a nyomtatványon a labdarúgó 
megjelöli azt a nevet és címet, ahova az ellenőrzés eredményét kívánja 
elküldetni. Amennyiben külön írásos rendelkezés erről nincs, a teszt 
eredményét a klub vagy a nemzeti szövetség címére küldik. Az ellenőr és 
labdarúgó aláírásai jogerősek. A nyomtatvány egy példányát a doppingellenőr, 
egyet az UEFA, egyet a játékos és egyet a laboratórium kap meg. A D 5-ös 
nyomtatvány aláírásával a labdarúgó elismeri, hogy az ellenőrzés jelen 
szabályzattal összhangban történt "A Megjegyzés rovatban leírtak érvényesek 
és semmilyen későbbi kifogást az ellenőrzéssel kapcsolatban nem emel. 

 
(10) Az összes ellenőrzött labdarúgó "A" és "B" mintái a kísérő nyomtatványokkal 

együtt a laboratóriumba szállítandók. 
 
 

27.§ 
 

Eljárás abban az esetben, ha a megkövetelt vizelet mennyisége nem éri el a 90 ml-t 
 
(1)  Ha a leadott vizeletminta mennyisége kisebb, mint 90 ml, a labdarúgó vagy az 

ellenőr az addig összegyűjtött vizeletet beletölti az "A" jelű edénybe és ezt az 
üveget egy ideiglenes zárással látja el, mielőtt a zárókupakot felhelyezi az üveg re. 
Ezután az "A" jelű üveget belehelyezi a habszivacs dobozba, amely a "B" jelű 
üveget tartalmazza, és ezt a dobozt egy biztonsági szalaggal lezárja.  

 
(2) A biztonsági tapasz számát és az addig gyűjtött vizeletet mennyiségét (ml-ben) a D 

6-os jelű Egységes mintavételi nyomtatványra vezetik rá. A labdarúgó mindkét részt 
aláírja (a főrészt, és a függeléket) a D 6-os nyomtatványon, igazolva ezzel, hogy a 
kódszámok mindkét részen a valóságnak megfelelőek. A labdarúgó nevét a 
főnyomtatványra kell rávezetni.  

 
(3)  Amikor a labdarúgó kész további mintát leadni, először ellenőrzi az első leadott 

mintát, annak kódszámát a biztonsági szalagon, amely a habszivacs dobozon van 
és a számot a Egységes mintavételi nyomtatványon (D 6). Az ellenőr szintén 
megvizsgálja ezeket a számokat 

 
(4)  A labdarúgó és az ellenőr együttesen megvizsgálják a biztonsági szalag 

érintetlenségét.  
 
(5) A labdarúgó újra egy tiszta, és eredeti csomagolású mintavételi edénybe vizel.  
 
(6) Az ellenőr felügyelete mellett a labdarúgó maga nyitja ki az üvegedényt, lecsavarva 

az ideiglenes zárókupakot.  
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(7) Az előzőleg levett és az "A" jelű üvegbe öntött vizeletet hozzátöltik a másodszorra 

levett vizelethez és a két mintát összekeverik. Amennyiben a mennyiség továbbra 
sem elégséges, a (1) – (6) bekezdésekben részletezett eljárást meg kell ismételni. 
Ha az előírt mennyiséget sikerült elérni, az ellenőrzést a 26.§ (6) – 26.§ (10) 
bekezdésekben lefektetett elveknek megfelelően kell folytatni. 

 
28.§ 

 
A minták tulajdonjoga 

 
(1) Jelen szabályzat alapján levett minták az UEFA és/vagy az MLSZ tulajdonát 

képezik.  
 
 

29.§ 
 

Minták laboratóriumi elemzése 
 
(1) A mintákat a WADA által akkreditált, illetve elfogadott laboratóriumokba kell 

elemzésre küldeni.  
 
(2) A mintákat a WADA Tiltólistáján szereplő tiltott szerek és módszerek tekintetében 

kell ellenőrizni, illetve olyan vegyületek vonatkozásában, amelyet a WADA a 
megfigyelőprogramjában megjelöl. A laboratóriumi elemzés hozzájárul ahhoz is, 
hogy bizonyos genetikai, illetve egyéb releváns paraméterek profiljának 
megalkotásában doppingellenes célból- segítse az UEFA tevékenység ét.  

 
(3) A mintákat újra lehet elemezni a (2)-es bekezdés alapján bármely időbekezdésben 

az UEFA vagy WADA rendelkezése alapján. A minták újraelemzésére vonatkozó 
feltételeket és körülményeket a Laboratóriumokra vonatkozó Nemzetközi 
Szabványnak megfelelően kell elvégezni.  

 
(4) A mintákat az UEFA által kijelölt laboratóriumba az ellenőr vagy egy 

szállítószolgálat juttatja el. A Doppingellenes Egység vagy az általa megjelölt 
személy illetve szervezet határozza meg a szállítás módját. A Biztonsági Lánc és a 
Laboratóriumi átvételi elismervény nyomtatványát (D 7) a doppingellenőr tölti ki és 
átvételkor a laboratórium írja alá.  

 
(5) A laboratórium az "A" minta vizsgálatát folytatja le, és a "B" mintát raktározza a 

Laboratóriumokra vonatkozó Nemzetközi Szabvánnyal összhangban.  
 
(6) Az UEFA mindent megtesz annak érdekében, hogy az "A" minta elemzése a kijelölt 

laboratóriumba történő szállítás után minél hamarabb megtörténjen.  
 
(7) A laboratórium a minta elemzése után - negatív eredményesetén - a legrövidebb 

időn belül értesíti a Doppingellenes Egység vezetőjét vagy annak képviselőjét.  
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(8) Ha az A minta elemzése negatív eredménnyel zárult, a laboratórium a "B" mintát 
megőrzi, a WADA Laboratóriumokra vonatkozó Nemzetközi Szabványában 
meghatározott időintervallumig, amennyiben a Doppingellenes Egység vezetője, 
vagy annak képviselője írásban másképpen nem rendelkezik. 

 
30.§  

 
Pozitív eredmény 

 
(1) Ha a doppingellenőrzés eredménye pozitív, vagy a labdarúgó a 22.§ (1) bekezdése 

szerinti magatartást tanúsított, illetve a doppingolás tényét elismeri, vele szemben 
doppingeljárást kell lefolytatni. 

 
(2) A sportvezetővel, sportszakemberrel szemben doppingeljárást akkor lehet folytatni, 

ha  
a) 3.§ (4) bekezdésében foglaltakat megszegi,  
b) 3.§ (5) bekezdésében foglaltakat nem jelenti illetékes helyre, 
c) közreműködik a doppingvizsgálat meghiúsításában. 

 
(3) Sportszervezettel szemben doppingeljárást akkor lehet lefolytatni, ha a 

sportszervezet tudtával labdarúgója, sportvezetője, sportszakembere vagy 
alkalmazottja szegi meg a szabályzatot. 

 
(4) A doppingeljárást az MLSZ Doppingszabályzatában és Fegyelmi Szabályzatában 

meghatározott eljárási szabályok szerint kell lefolytatni. 
 

 
31.§ 

 
Eljárás abban az esetben, ha az "A" mintánál a normálistól eltérő laboratóriumi 

leletet találnak 
 
(1) Ha az "A" minta a normálistól eltérő eredményt mutat, a laboratórium azonnal- 

bizalmasan és telefonon - értesíti a Doppingellenes Egység vezetőjét {vagy annak 
képviselőjét). Az eredeti teljes vizsgálati jelentést ajánlott levélben - "saját kézbe és 
bizalmas" jelzéssel küldi a laboratórium a Doppingellenes Egység vezetőjének 
(képviselőjének).  

 
(2) Az "A" minta normálistól eltérő laboratóriumi leletének kézhez vételekor a 

Doppingellenes Egység vezetője (képviselője) bizalmasan, telefonon vagy egyéb 
módon tájékoztatja az illetékes klub vagy az MLSZ főtitkárát vagy bármely illetékes 
képviselőjét. A Doppingellenes Egység vezetője írásban tájékoztatja a labdarúgót 
az eredményről. A tájékoztatót a Doppingellenőrzési nyomtatványon megjelölt 
címre, vagy ennek hiányában az MLSZ vagy klub címére küldik. A levélben a 
laboratóriumi eredmény másolatát csatolni kell.. A tájékoztató másolatát a klub 
ügyvezetője vagy az MLSZ főtitkára, illetve képviselője is megkapja.  
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32.§  
 

A ”B” minta vizsgálatának joga 
 
(1) Ha az "A" minta vizsgálata normálistól eltérő eredményt mutat, labdarúgónak az 

ajánlott levél kézhezvételétől számított 48 órán belül joga van kérni a "B" minta 
vizsgálatát. Az UEFA által szervezett Európa-bajnokság döntő mérkőzésein a 48 
órás határidőt csökkenteni lehet. A résztvevő nemzeti szövetségeket a döntő 
kezdete előtt körlevélben informálni kell erről.  

 
(2) A "B" minta elemzése iránti kérelmet írásban kell benyújtani. Amennyiben a 

labdarúgó nem kéri a "B" minta elemzését, azzal elismeri és elfogadja az "A" minta 
elemzésének eredményét.  

 
(3) A "B" minta vizsgálata iránti kérelmet az UEFA haladéktalanul továbbítja a "B" 

mintát őrző laboratórium vezetőjének. A "B" minta vizsgálatát ugyanez a 
laboratórium a lehető legrövidebb időn belül elvégzi. Mind a labdarúgó mind az 
érintett klub vagy nemzeti szövetség főtitkárát a "B" minta felnyitásának idejéről 
tájékoztatni kell.  

 
(4) A Laboratóriumokra vonatkozó Nemzetközi Szabvánnyal összhangban a 

Doppingellenes Testület vezetője (képviselője), a labdarúgó vagy az által megbízott 
képviselő jelen lehet a laboratóriumban, amikor a B minta üvegét kinyitják, és a 
tartalmát elemzik. A "B" minta kinyitása és elemzése kapcsán felmerülő összes 
költséget a labdarúgó a klub vagy a nemzeti szövetség fedezi.  

 
(5) A "B" minta vizsgálatának eredményét a Doppingellenes Egység vezetőjének 

(képviselőjének) telefonon azonnal és bizalmasan jelenteni kell. A "B" minta teljes 
és eredeti vizsgálati jelentését ajánlott levélben - "saját kézbe és bizalmas" - kell 
elküldeni.  

 
(6) Amennyiben a Doppingellenes Egység vezetője másképp nem rendelkezik, a 

laboratórium a "B" mintát megsemmisíti a Laboratóriumokra vonatkozó Nemzetközi 
Szabványban meghatározott minimális őrzési periódust követő napon.  

 
 

33.§ 
 

Eljárás abban az esetben, ha a ”B" minta vizsgálata megerősíti az "A" minta 
vizsgálatának eredményét 

 
(1) Ha a "B" mintáról szóló laboratóriumi jelentés megerősíti labdarúgó "A" mintájában 

talált tiltott szer vagy módszer jelenlétét, akkor ez megalapozza a 
doppingszabálysértés alapos gyanúját. Ugyanezt a következtetést lehet levonni 
abban az esetben is, ha a labdarúgó elismeri a doppingszabályok megsértését, 
vagy lemond a "B" minta vizsgálatának jogáról.  

 
(2) Az UEFA nem felelős azért, ha a "B" minta vizsgálata nem erősíti meg az "A" minta 

elemzésének eredményét és ily módon az eredmény negatívnak minősül.  
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34.§ 

 
A doppingellenőrzés menete vérvétel esetén 

 
(1) A Vérvételi Ellenőr - Blood Collection Officer (BCD) – jelen szabályzat 21.§ és 23.§-

ban lefektetett elveknek megfelelően kisorsol labdarúgókat mérkőzésen kívüli 
tesztelés esetén. A vér mintavétel mellett a labdarúgó vizelet mintaadásra is 
kötelezhető.  

 
(2) Ha vizelet mintavétel is szükséges, a vér mintavétel általában megelőzi azt.  
 
(3) Amennyiben vizelet mintavétel is szükséges, a mintavételi helyiség egy részét vér 

mintavétel céljából el kell különíteni.  
 
(4) A vért a labdarúgó vénájából kell levenni, lehetőség szerint az alkar belső 

felszínéről, mialatt a labdarúgó egy széken ül és a karja megfelelő módon alá van 
támasztva.  

 
(5) A vért a szakma szabályai szerint a véna megszúrásával kell levenni oly módon, 

hogy az ne járjon egészségügyi kockázattal, kivéve a helyi vérömleny lehetőségét.  
 
(6) A labdarúgó kiválaszthatja a szükséges vér mintavételi felszerelést.  
 
(7) A mintavétel kezdetén a mintavevő a csapatorvos közreműködésével a kiválasztott 

labdarúgónak elmagyarázza a vér mintavétel menetét.  
 
(8) Egészségügyi nyilatkozatot kell tenni az alábbiak vonatkozásában: 

- olyan gyógyszerek szedése, amelyek a vérvételt érinthetik (különösen 
véralvadást befolyásoló szerek vonatkozásában) úgymint aspirin, nem szteroid 
gyulladásgátló szerek;  

- bármely vérzési zavar, ami a véralvadást érintheti;  
- bármely vértranszfúzió az utóbbi 6 hónapban (ezt a vonatkozó 

Doppingellenőrzési űrlapon kell jelezni), 
Vérvétel előtt meg kell kérdezni labdarúgót, hogy megértette-e a mintavételi eljárás 
célját és menetét. Ha olyan gyógyszert szed, amely érinti a véralvadási időt, 
különös figyelmet fordítsunk erre. 

 
(9) Az ellenőr felelős: 

- a vérvétel sterilitásáért és a higiénés körülményekért, 
- vérvételi készlet biztosításáért;  
- a vérminták kezeléséért (pl.: véralvadásgátló vegyületek megléte); 
- a labdarúgóra történő odafigyelés vérvétel után,  
A mintavevő vagy segítője a vérvétel idején steril gumikesztyűben dolgozik és csak 
ő vagy a labdarúgó érintheti a mintát. 

 
(10) A labdarúgó dönti el, hogy ő vagy a mintavevő helyezi-e be a vérmintát a speciális 

üvegekbe, ezután a mintavevő helyezi el a kódszámmal ellátott lezárt üvegmintákat 
a szállító hűtőtáskába.  
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(11) A vér mintavétel a vérvételre vonatkozó szokásos klinikai eljárás szerint zajlik. 
Legkevesebb 3 ml vagy 5 ml vért kell levenni a két vérvételi kémcső mindegyikébe 
(3 ml vagy 5 ml mint "A" minta, 3 ml vagy 5 ml "B" minta). Amennyiben szükséges, 
a mintavételt meg ismételni és több vért is le lehet venni a kémcsövekbe.  

 
(12) Ha a labdarúgó vénája egy kis mennyiségű vér levétele után összeesik vagy abból 

több vér nem vehető, a kívánt mennyiség elérésére az eljárást a másik karon meg 
lehet ismételni.  

 
(13) A minták analízisét WADA által elismert vagy akkreditált laboratóriumokban kell 

elvégezni. A vizsgálati eredményeket a vizeletminták eredményéről szóló 
értesítéshez hasonlóan kell az érdekeltekhez eljuttatni. 

 
 

35.§ 
 

A minták tulajdonjoga 
 
(1) Jelen szabályzat alapján levett minták az UEFA, és/vagy az MLSZ tulajdonát 

képezik.  
 
 
 
DOPPINGSZABÁLYSÉRTÉS ESETÉN ALAKALMAZOTT FEGYELMI ELJÁRÁSI REND 
 

36.§  
Általános rendelkezések 

 
(1) A doppingellenes szabályok megsértése esetén az érintett felek ellen lefolytatandó 

fegyelmi eljárást jelen szabályzat tartalmazza. Ez magában foglalja átmeneti 
intézkedések lehetőségét 

. 
(2) Doppingszabály-sértésért megbüntetett labdarúgót további doppingvizsgálatra lehet 

kötelezni. 
 
(3) Az UEFA és az MLSZ fenntartja a jogot a doppingszabályok megsértésének és 

azok következményeinek nyilvánosságra hozatalára.  
 
 

37.§  
 

A doppingeljárás 
 
(1) Ha a doppingellenőrzés eredménye pozitív, vagy a labdarúgó a 3.§ (1) 

bekezdésében meghatározott magatartást tanúsít, illetve a doppingolás tényét 
elismerte. vele szemben a Szövetség eljárást folytat le.  

 
(2)  Ha a sportszakember a 3.§ (2) bekezdésében meghatározott magatartást tanúsít, 

vele szemben a Szövetség doppingeljárást folytat le.  
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(3)  A doppingeljárást I. fokon a Szövetség Fegyelmi Bizottsága folytatja le. A Fegyelmi 
Bizottság doppingvétség esetén a Fegyelmi Szabályzatban meghatározottak 
szerint, jelen Szabályzat figyelembevételével jár el.  

 
(4)  A doppingeljárást másodfokon a Szövetség Fellebbviteli Bizottsága folytatja le. A 

Fellebbviteli Bizottság doppingvétség esetén a Fegyelmi Szabályzatban 
meghatározottak szerint, jelen Szabályzat figyelembe vételével jár el.  

 
(5)  Az I. fokon eljáró Fegyelmi Bizottság határozatával meghozott büntetés ellen 

benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, de a másodfokon eljáró 
Fellebbviteli Bizottság elnöke a büntetés végrehajtását indokolt esetben, kérelemre 
felfüggesztheti.  

 
(6)  Doppingeljárás a doppingvétség elkövetésétől számított nyolc (8) éven belül 

indítható.  
Külföldön elkövetett doppingvétség esetén a határidőt az eljárás alá vont versenyző 
vagy sportszakember belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.  

 
(7)  Az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás részletes szabályaira a jelen 

Szabályzatban foglalt eltérésekkel a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései az 
irányadók.  

 
(8)  A mérkőzésen történő doppingvizsgálat eredményeként a megállapított 

doppingvétség doppingeljárás lefolytatása nélkül, az adott mérkőzésen elért 
eredmény megsemmisítését vonja maga után, továbbá amennyiben a mérkőzés a 
sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerés kapott, azokat 
köteles visszaszolgáltatni. 

 
(9)  A (8) bekezdésben meghatározottak alkalmazása akkor is kötelező, ha a. labdarúgó 

bizonyítja, hogy a doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság sem 
terheli.  

 
 

38.§  
 
(1) A doppingolás körülményeinek figyelembevételével – a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – a labdarúgóra az alábbi büntetéseket szabhatja ki: 
a) a 3.§ (1) bekezdésének a), b), c), e) és f) pontjaiban meghatározott 
doppingvétségek elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett mérkőzésen 
való részvételtől: 
aa) első alkalommal két év időtartamú, 
ab) második alkalommal végleges eltiltást; 
b) a 3.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott doppingvétség elkövetése 
esetén versenyrendszerben szervezett mérkőzésen való részvételtől: 
ba) első alkalommal három hónaptól két évig, 
bb) második és további alkalommal két évtől négy évig tartó eltiltást; 
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(2) Speciális szereknek a labdarúgó szervezetében való jelenléte esetén – amennyiben 
a labdarúgó bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása érdekében 
alkalmazta – a büntetés: 

 a) első esetben szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy versenyrendszerben 
szervezett mérkőzésen való részvételtől legfeljebb egy év időtartamú eltiltás; 

 b) második alkalommal két év időtartamú eltiltás; 
 c) harmadik vétség esetén végleges eltiltás. 
 
(3) A labdarúgóra az eltiltás büntetés mellett: 
 a) az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb két év időtartamú kizárás 

büntetés; 
 b) a Szövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő 

megvonása. 
 
(4) A Fegyelmi Bizottság a sportszakemberre az alábbi büntetéseket szabhatja ki: 

a) a 3.§ (2) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott doppingvétségek 
elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől 

            aa) első alkalommal két év időtartamú,  
            ab) második alkalommal végleges eltiltás. 

b) 3.§ (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott doppingvétségek 
elkövetése esetén - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a sportszakmai 
tevékenységben történő részvételtől 

            ba) első alkalommal négy év időtartamú,  
            bb) második alkalommal végleges eltiltást:  

  
c) a 3.§ (2) bekezdésének e) pontjába meghatározott doppingvétségek elkövetése 

esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételt 
             ca) első alkalommal három hónaptól két évig.  

        cb) második és további alkalommal kettő évtől négy évig terjedő eltiltás. 
  
(5)  Ha a sportszakember a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott  

doppingvétséget kiskorú labdarúgó sérelmére követi el, a sportszakmai 
tevékenységtől végleg el kell tiltani. 

 
(6)  Ha a sportszakember a doppingvétséget a 3. § (2) bekezdésben 

meghatározottakkal összefüggésben követi el, a büntetés:  
a) első esetben szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy legfeljebb a 
sportszakmai tevékenységben való részvételtől egy évre történő eltiltás, 

       b) második alkalommal két év eltiltás, 
       c) harmadik alkalommal végleges eltiltás. 
  
(7)  A)sportszakember az eltiltás büntetés mellett  

a) a Szövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő 
megvonás; 

        b) legfeljebb a sportszakember szakmai tevékenységéből származó előző évi nettó 
           átlagjövedelem hat havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés szabható ki. 
 
(8)  A labdarúgóra, sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést az MLSZ-nél kell 

befizetni. Az MLSZ a pénzbüntetést köteles doppingellenes tevékenységre fordítani. 
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39.§ 
 
(1)  Ha a labdarúgó doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem 

terheli a 3.§ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti doppingvétség 
elkövetésében, vele szemben egyébként meghatározott eltiltás büntetés nem 
alkalmazható.  

 
(2)  Ha a labdarúgó doppingeljárás során bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság a 

3.§ (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, 
vele szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás csökkenthető, de nem lehet 
kevesebb az eltiltás időtartamának felénél.  

 
(3)  Ha az eltiltás időtartama végleges, akkor a (2) bekezdés szerint csökkentett 

időtartam nem lehet kevesebb nyolc évnél.  
 
(4)  A sportszakember által elkövetett 3.§ (2) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti 

doppingvétség tekintetében a (2)-(3) bekezdésében meghatározottakat megfelelően 
alkalmazni kell. 

 
(5)  Ha a labdarúgó vagy a sportszakember a doppingeljárás során érdemben 

közreműködik más labdarúgó, csapat vagy sportszakember doppingvétségének a 
felderítésében, vagy az általuk elkövetett doppingvétség bizonyításában, velük 
szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás tekintetében a (2)-(3) bekezdésben 
meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell.  

 
 

40.§ 
 
(1)  Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes szervezet által szervezett 

doppingellenes felvilágosító és rehabilitációs programokon kívül semmilyen 
formában nem vehet részt versenyrendszerben szervezett versenyen, kivéve 
nézőként. 

 
(2)  Az a személy, akivel szemben négy évnél hosszabb időtartamú eltiltás került 

kiszabásra, a négy évelteltét követően, amelyben a doppingvétséget elkövette részt 
vehet alacsonyabb osztályban szervezett versenyeken, feltéve, ha az adott sportág 
versenyszabályzatában meghatározottak szerint az alacsonyabb osztályból nem 
kvalifikálhatja magát országos vagy nemzetközi versenyre.  

  
(3)  A labdarúgó eltiltás hatálya alatt sportszakemberként, a sportszakember pedig 

labdarúgóként nem tevékenykedhet. 
 
(4)  Az eltiltás hatálya alatt a labdarúgó köteles a tartózkodási helyéről, illetve annak 

megváltozásáról a doppingellenes szervezetet tájékoztatni, és a mérkőzésen kívüli 
vizsgálatok céljából részére rendelkezésre állni. 
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41.§  
 

Szabálysértés első alkalommal 
 
(1) Tiltott szerek és módszerek használata, annak szándéka, birtoklása vagy jelenléte 

esetén eltiltás: az eltiltás időtartama, amely a 10.§ (1). a.) bekezdés alapján történt 
szabálysértés alapján került hatályba (tiltott vegyület, származéka vagy 
markerjének jelenléte), a 10.§ (1) b.) (tiltott vegyület, módszer használata vagy 
annak szándéka) illetve 10.§ (1)f.) bekezdés (tiltott vegyület és módszer birtoklása) 
a következő, amennyiben az eltiltás időtartamának csökkentése vagy emelése, 
ahogyan az a 43.§ (1) és (2) bekezdésekben jelezve van vagy az eltiltás 
időtartamának növelésére vonatkozó feltételek, ahogy az a 43.§ (3) bekezdésben 
jelezve van, nem állnak fenn:  
Első szabálysértés: 2 év eltiltás  

 
 
(2) A (1) bekezdéstől eltérő doppingellenes szabálysértés eltiltási időtartama a 

következő:  
a) a 10.§ (1) c) bekezdésben foglaltak megsértéséért (az ellenőrzés elmulasztása 

vagy visszautasítása), illetve a 10.§ (1)e.) bekezdés megsértéséért (a 
mintavételi folyamat manipulálása vagy annak kísérlete), az eltiltás időtartama 2 
év, amennyiben a 43.§ (2) vagy a 43.§ (3) bekezdésekben foglalt feltételek nem 
állnak fenn.  

 
b) a 10.§ (1)g.) bekezdésben meghatározott szabálysértésekért (kereskedés, 

szállítás vagy annak kísérlete) illetve a 10.§ (1) h.) bekezdés megsértése (tiltott 
szer vagy módszer alkalmazása, vagy annak kísérlete), az eltiltás időtartama a 4 
éves minimumtól az élethosszig tartó eltiltásig terjedhet, amennyiben a 43.§ (2) 
bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn. Az a doppingellenes 
szabálysértés, amelybe kiskorúakat is bevonnak, különösen súlyos 
szabálysértésnek minősül és élethossziglani eltiltásra büntetendő. A 10.§ (1)g.) 
és h.) bekezdések megsértése, továbbá állami törvények és szabályok 
megsértését is jelenti, ezért illetékes adminisztratív és jogi hatóságokhoz történő 
jelentési kötelezettséget vonnak maguk után. 

 
c) A 10.§ (1) d.) bekezdés megsértéséért (hollétre vonatkozó információk hiánya 

vagy a megadott történő távollét) az eltiltás időtartama minimum 1 év, maximum 
2 év a labdarúgó által elkövetett szabálysértés mértékétől függően. 

 
 

42.§  
 

Sportszervezettel szembeni büntetés 
 

(1) Ha a sportszervezet tudtával labdarúgója, sportvezetője, labdarúgó edzője vagy 
alkalmazottja szegi meg a doppingtilalmat, a sportszervezet büntetése: 

 a) pénzbüntetés, amely egy millió forinttól, ötven millió forintig terjedhet; 
b) a doppingszer használatával vagy ennek kísérletével befolyásolt mérkőzés 

eredményének a megsemmisítése és/vagy a versenykiírásban meghatározott 
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győzelmi pontszámnak 3-0-as gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet javára 
írása, kivéve a 22.§ (3) bekezdésben foglaltak. 

 c) meghatározott számú büntetőpontok levonása a vétkes csapat eredményéből; 
 d) a sportszervezet kizárása a bajnokságból, illetve a kupasorozatból, legfeljebb 9
  hónapra;  
 e) a labdarúgó csapat egyel alacsonyabb osztályba sorolása. 
 
(2) Pénzbüntetés kiszabása esetén annak beszedésére az MLSZ jogosult, amelyet 

köteles doppingellenes tevékenységre fordítani. 
 

 
43.§ 

 
Az eltiltás növelése, csökkentése, illetve megszűntetése 

 
(1) Az eltiltás időtartamának megszüntetése vagy csökkentése speciális körülmények 

esetén részletezett szereknél:  
Ha a labdarúgó vagy más személy megalapozottan állítja, hogy a testébe bekerült 
vagy által birtokolt specifikált vegyület nem abból a célból került alkalmazásra, hogy 
labdarúgó teljesítményét növelje, vagy egy teljesítménynövelő szer jelenlétét fedje 
el, akkor a 41.§ (1) bekezdésben vázolt eltiltás időtartamát a következőkkel lehet 
helyettesíteni:  
Első szabálysértés: a megrovás, mint minimum; a jövőbeni eseményeken való 
részvételtől eltiltás mellőzése és 2 év eltiltás, mint maximum. 
Az eltiltás csökkentésének illetve megszűntetésének elbírálásához a labdarúgó 
vagy egyéb személynek olyan bizonyítékokat kell produkálnia, amely a Fegyelmi 
Bizottságot meggyőzi arról, hogy a labdarúgó nem volt szándékában a 
teljesítményét elfedni vagy elfedni bármely teljesítménynövelő szer jelenlétét a 
labdarúgó szervezetében. A labdarúgó vagy más személy általi mulasztás vagy 
szabálysértés mértéke képezi az alapját az eltiltás megszűntetésének vagy 
csökkentésének.  

 
(2) Különleges körülmények, melyek lehetővé teszik az eltiltás idejének mérséklését 

vagy megszűntetését:  
a) Hanyagság vagy mulasztás hiánya, ha a labdarúgó meggyőzően bebizonyítja, 

hogy az adott esetben nem követett el mulasztást vagy hanyagságot, az eltiltást 
meg lehet szüntetni. Amennyiben tiltott szer, annak származéka vagy annak 
markerje, 10.§ (1) a bekezdésének megfelelően kimutatásra került a labdarúgó 
doppingmintájából, a labdarúgónak hitelt érdemlően kell bizonyítani, hogy a 
tiltott vegyület hogyan került be a szervezetébe annak érdekében, hogy az 
eltiltást meg lehessen szüntetni. Amennyiben ebben a bekezdésben foglaltakat 
alkalmazzuk, és az eltiltást felfüggesztjük a 44.§ (2) bekezdésben foglaltak -
többszörös doppingszabálysértés esete - nem alkalmazható.  

b) Nem állapítható meg jelentős mulasztás vagy hanyagság, amennyiben a 
labdarúgó vagy másik személy az adott esetben bizonyítani tudja, hogy nem 
követett el jelentős mulasztást vagy hanyagságot, az egyébként alkalmazható 
eltiltás mértékét csökkenteni lehet, de az eltiltás csökkentésének mértéke nem 
lehet kevesebb, mint az egyébként alkalmazható eltiltás idejének fele. Ha az 
egyébként alkalmazható eltiltás életre szól, az ebben a bekezdésében 
alkalmazható csökkentett eltiltás mértéke nem lehet kevesebb 8 évnél. 
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Amennyiben a 10.§ (1) a) bekezdésben foglaltak alapján a labdarúgó 
mintájában tiltott szert, annak származékát vagy markerjét találták meg, a 
labdarúgónak bizonyítania kell, hogyan került szervezetébe a tiltott anyag, abból 
a célból, hogy az eltiltás mértékét csökkenteni lehessen.  

c) A doppingellenes szabályok megsértésének megalapozásában vagy 
feltárásában való tényleges közreműködés: a fellebbezéssel kapcsolatos 
határozat vagy a fellebbezés határidejének lejárta előtt az UEFA az eltiltás 
idejének egy részét felfüggesztheti bizonyos esetekben, ha a labdarúgó illetve 
másik személy egy doppingellenes szervezetnek, büntető hatóságnak vagy 
professzionális fegyelmi testületnek olyan tényleges közreműködést nyújt, amely 
hozzájárul ahhoz, hogy a fegyelmi testület vagy hatóság meg tudja alapozni 
vagy fel tudja tárni a doppingellenes szabályok megsértését más személyek 
által. A fellebbezési határozat után, illetve annak határideje lejártával az UEFA 
az egyébként szokásos eltiltási időnek csak egy részét függesztheti fel a FIFA 
és a WADA jóváhagyásával. Az eltiltás csökkentésének mértéke a 
doppingellenes szabályok megsértésének súlyosságától és a labdarúgó vagy 
más személy tényleges közreműködésének fokától függ, mely hozzájárul a 
doppingolás sportban való megszüntetéséhez. Az egyébként alkalmazható 
eltiltási időnek nem több, mint háromnegyede függeszthető fel. Ha az egyébként 
alkalmazható eltiltási idő életre szóló, ebben az esetben az eltiltás ideje nem 
lehet kevesebb, mint 8 év. Az egyébként alkalmazható eltiltási időszak 
bármilyen részének felfüggesztéséről az UEFA-nak, illetve mindegyik 
doppingellenes szervezet részére azonnali írásos határozatot kell küldeni 
biztosítva ezen szervezetek fellebbezési jogát. Ha az UEFA a későbbiekben 
visszaállítja az eltiltást, mert a labdarúgó vagy más személy a tőle elvárható 
tényleges közreműködést elmulasztotta, a labdarúgó vagy más személy emiatt 
fellebbezhet.  

d) A doppingellenes szabályok megsértésének beismerése egyéb bizonyítékok 
hiányában: ha a labdarúgó vagy más személy mintavételre történő felszólítás 
előtt önként elismeri egy doppingellenes szabály megsértését, amely megalapoz 
egy doppingszabály-sértést és ha ez a beismerés az egyetlen lényeges 
bizonyíték a beismerés időpontjában, akkor az eltiltás mértékét csökkenteni 
lehet, de nem többel, mint az egyébként alkalmazható eltiltás fele.  

e) Amennyiben a labdarúgó vagy más személy a büntetés csökkentésére e 
cikkelyben foglalt bekezdések közül több, mint egyben jogosultságot szerez a 
43.§ (2) b-d bekezdésekben foglaltaknak megfelelően a büntetés csökkentése 
előtt az egyébként alkalmazható eltiltás mértékét meg kell állapítani a 41.§ (1), a 
41.§ (2), a 43.§ (1) és a 43.§ (3) bekezdések alapján. Ha a labdarúgó vagy más 
személy a 43.§ (2) b-d bekezdések alapján két vagy több ok miatt szerzett 
jogosultságot az eltiltásra vagy mérséklésére, a csökkentett vagy felfüggesztett 
eltiltás időtartama nem lehet kevesebb, mint az egyébként alkalmazható eltiltás 
idejének egynegyede.  

 
(3) Az eltiltás idejének növelését súlyosbító körülmények.  

Ha az UEFA adott esetben megállapítja, hogy a 10.§ (1) g) (kereskedés vagy 
kísérlete) és 10.§ (1) h) (alkalmazás vagy kísérlete) bekezdésekben történt 
szabálysértés, ez súlyosbító körülménynek számít, amely az egyébként 
alkalmazható eltiltás idejének megnövelését vonja maga után és ez maximum 4 
évig terjedhet, ha a labdarúgó vagy más személy a Fegyelmi Bizottság előtt nem 
tudja meggyőzően bizonyítani azt, hogy nem tudatosan szegte meg a 
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doppingellenes szabályokat. Az e bekezdésekben foglaltak alkalmazását a 
labdarúgó vagy más személy elkerülheti, ha azonnal beismeri a hivatkozott 
doppingszabály-sértést,  

 
 

44.§ 
 

Többszörös szabályszegés 
 
(1) A (2) bekezdés célja, hogy minden ilyen doppingellenes szabálysértést 8 éves 

eltiltással járó többszörös szabálysértésnek tekintsünk.  
 
(2) Doppingellenes szabálysértés második alkalommal.  

Bármely labdarúgó vagy más személy doppingellenes szabálysértése esetén az 
eltiltás időtartamát a 41.§ (1) és 41.§ (2) bekezdés tartalmazza (az eltiltás 
mértékének növelése, csökkentése vagy eltiltás a 43.§ (1) vagy 43.§ (2) bekezdés 
alapján vagy annak növelése a 43.§ (3) bekezdés alapján). A doppingellenes 
szabályok második alkalommal történő megsértése esetén a büntetés mértékét az 
alábbi táblázat tartalmazza.  

 
 

2. szabálysértés RS FFMT NSF St AS TRA 

1. szabálysértés       
RS 1-4 2-4 2-4 4-4 8-10 10-éh 

FFMT 1-4 4-8 4-8 6-8 10-éh éh 

NSF 1-4 4-8 4-8 6-8 10-éh éh 

St 2-4 6-8 6-8 8-éh éh éh 

AS 4-5 10-éh 10-éh éh éh éh 

TRA 8-éh éh éh éh éh éh 

 
Kulcsszavak:  
 
RS (Csökkentett mértékű büntetés a 43.§ (1)-es bekezdés alapján specifikált vegyületek 
esetén): A doppingellenes szabályok megsértését a 43.§ (1)-es bekezdés alapján 
csökkentett büntetés követte vagy követheti, mert a 43.§ (1) bekezdésben foglalt 
körülmények állnak fenn vagy specifikált vegyület jelenléte kimutatható.  
 
FFMT (A hollétre vonatkozó közlés elmulasztása és/vagy sikertelen ellenőrzés): A 43.§ 
(2) c) bekezdés megsértése.  
 
NSF (Csökkentett büntetés nem jelentős mulasztásért vagy gondatlanságért) 
A 43.§ (2) b) bekezdésben foglaltak megsértése, amennyiben a labdarúgó 
bebizonyította, hogy a 43.§ (2) b) bekezdés alapján nem történt részéről jelentős 
mulasztás vagy gondatlanság.  
 
St (Standard büntetés a 41.§ (1) vagy a 41.§ (2) a bekezdések alapján): E bekezdések 
megsértéséért történő 2 éves eltiltás.  
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AS (Súlyosbított büntetés): A 43.§ (3) bekezdésben foglaltak megsértéséért járó 
megnövelt eltiltási idő, miután az UEFA megállapította a 43.§ (3) bekezdésben levő 
körülmények meglétét.  
 
TRA (Kereskedés vagy annak kísérlete, alkalmazás vagy annak kísérlete): A 41.§ (2) b) 
bekezdés megsértése.  
 
(3)  A 43.§ (2) c) és d) bekezdések alkalmazása a doppingellenes szabályok 

másodszori megsértése esetén:  
Amennyiben a második szabálysértést elkövető labdarúgó vagy más személy a 
43.§ (2) c) vagy d) bekezdések alapján az eltiltás idejének mérséklését vagy egy 
részének eltörlését kéri, a Fegyelmi Bizottság először megállapítja a 44.§ (2) 
bekezdés alapján a táblázatban foglaltaknak megfelelő, egyébként alkalmazandó 
eltiltás mértékét. Az eltiltás maradék idejének meghatározása a 43.§ (2) c) és d) 
bekezdések alapján legalább egynegyede kell, hogy legyen az egyébként 
alkalmazandó eltiltás idejének.  

 
(4)  Doppingellenes szabályok megsértése harmadik alkalommal:  

A doppingellenes szabályok megsértése harmadik alkalommal mindig életre szóló 
eltiltást jelent, hacsak a harmadik szabálysértés nem felel meg a 43.§ (1) 
bekezdésben foglaltaknak, amely az eltiltás időtartamának csökkentéséről illetve 
felfüggesztésről szól, illetve nem tartalmazza a 10.§ (1) d) bekezdésben foglalt 
szabálysértéseket. Ezekben az egyedi esetekben az eltiltás mértéke 8 évtől 
élethosszig tarthat.  

 
(5) Kiegészítő szabályok a lehetséges többszörös dopping ellenes szabálysértések 

esetén:  
a) A 44.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján kiszabható szankciók esetében a 

doppingellenes szabálysértés csak akkor tekinthető másodszori 
szabálysértésnek, illetve az UEFA, MLSZ akkor minősíti a labdarúgó más 
személy szabálysértését másodszorinak, ha az UEFA erről a labdarúgó vagy 
más személynek az első doppingellenes szabálysértésről értesítést küldött, 
vagy ennek elküldéséhez minden erőfeszítést megtett. Ha az UEFA, MLSZ ezt 
nem tette meg, vagy nem tudja bizonyítani, a szabálysértéseket egyszeri 
szabálysértésnek kell kezelni és a szokásosnál súlyosabb büntetéssel kell 
sújtani. Ugyanakkor a többszörös szabálysértés előfordulását súlyosbító 
körülményként kell értékelni (43.§ (3)-as bekezdésében)  

b) Ha az első doppingszabály-sértés után az UEFA, MLSZ a labdarúgó vagy más 
személy által elkövetett szabálysértés tényeit feltárja, amelyek a 
szabálysértéshez vezette k, de az értesítés nem történt meg az első 
szabálysértés tekintetében, az UEFA, MLSZ kiegészítő büntetést alkalmazhat, 
amelynek mértéke az egy időben elkövetett két szabálysértés súlyosságának 
felel meg. A 43.§ (3)-as bekezdésben foglalt súlyosbító körülmények elkerülése 
érdekében korábban elkövetett, de később feltárt szabálysértés esetét 
tekintetbe véve a labdarúgó, vagy más személy azonnal és önként be kell, hogy 
vallja a doppingellenes szabályok megsértését, amelyet első alkalommal 
követett el. Ugyanez a szabály vonatkozik az UEFA-ra, MLSZ-re is, 
amennyiben feltárja egy előző szabálysértés tényét a második doppingellenes 
szabálysértés tárgyalása előtt.  
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45.§ 

 
A csapatra vonatkozó következmények 

 
(1) A csapat ellenőrzése 

Amennyiben jelen szabályzattal összhangban ugyanazon csapatból több, mint egy 
labdarúgó követ el doppingszabály-sértést, az UEFA illetékesei a 
mérkőzésidőszakban bevezethetik a megfelelő célzott doppingellenőrzést a 
csapatnál.  
. 

(2) Következmény a csapat számára 
Amennyiben több mint két labdarúgó ugyanabból a csapatból doppingszabály-
sértést követ el tiltott szer vagy módszer tekintetében, az UEFA Fegyelmi 
Szabályzata szerint az adott időszakban zajló és/vagy a jövőbeni bajnokságban 
való részvételtől eltiltható. 

 
 

IV. További rendelkezések 
 

46.§ 
 

Sport Döntőbíróság 
 
(1) A jelen szabályzatból következő pereskedés vagy vita esetén a Sport 

Döntőbíróság (CAS) illetékes, ahogy az UEFA Szabályzatban szerepel.  
 
(2) Az MLSZ Fellebbviteli Bizottsága által kiszabott II. fokú jogerős határozatával 

szemben a Sport Állandó Választott Bírósághoz lehet fordulni a 2004. évi I. tv. 
(Sporttörvényben) meghatározottak szerint. 

 
 

47.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
 
(1) Jelen szabályzatban nem szereplő egyéb vitás kérdésekben a Doppingellenes 

Egység és az MLSZ főtitkár illetékes. Az ő döntéseik véglegesek.  
 
(2) Jelen szabályzat alkalmazása doppingellenes szabálysértés esetén hatályba lépés 

után azonnal érvényes. 
 
(3) Jelen Szabályzat 2011. január 1. napján lép hatályba, elfogadta az MLSZ 

Elnöksége 244/2010 (12.16.) számú határozatával.  
 
(4) Jelen Szabályzat hatálybalépésével az MLSZ Elnöksége hatályon kívül helyezi a  

162/2006. (06.22.) számú határozatával elfogadott Doppingszabályzatát.  
 


