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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A Magyar Kick-box Szövetség (a továbbiakban MKBSZ) Elnöksége, a doppingellenes tevékenység 
szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései alapján,  összhangban a 
HUNADO, mint nemzeti doppingellenes szervezet (Hungarian National Anti-Doping Organization) 
doppingellenes szabályzataival, elismerve a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 
kihirdetéséről szóló 99/2007. évi (V. 8.) Kormányrendeletben meghatározott, a doppinghasználat 
megszüntetését célzó elvek és gyakorlat harmonizációja fontosságát, a Szövetség Alapszabályában 
meghatározott hatáskörében eljárva, a magyar kick-box sportban a doppingtilalom érvényesítése 
érdekében, az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 

Jelen Szabályzat nem tartalmazza részletesen a vonatkozó jogszabályok, hazai- és nemzetközi 
szabályzatok előírásait, azokat jelen Szabályzat előírásaival együttesen kell értelmezni és alkalmazni.  

A WADA által felállított nemzetközi követelmények (WADA Doppingellenes Szabályzat), valamint a 
HUNADO mindenkor hatályos Doppingellenes Szabályzata a jelen szabályzat végrehajtása során 
kötelező érvényű, és hivatkozásul szolgál, összhangban a doppingellenes tevékenység szabályairól 
szóló 363/2021. (VI. 28.) Kormányrendelet rendelkezéseivel, továbbá a sportfegyelmi felelősségről szóló 
39/2004. évi (III. 12.) Kormányrendelet, a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseivel.  

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

Hatályos jogszabályok, szabályzatok 

• 363/2021.(VI. 28.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól 
43/2011.(III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól – a 363/2021.(VI. 
28.) Korm.rendelet 10.§-ában meghatározott átmeneti rendelkezések vonatkozásában 

• 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a sportfegyelmi felelősségről 
• 2004. évi I. törvény a sportról 
• 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről 
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
• Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat (Word Anti-Doping Code;  

World Anti-Doping Agency; 2015) 
• HUNADO Doppingellenes Szabályzata (HUNADO Szabályzat) 
• 01/2014 (2014.12.01) sz. HUNADO ajánlás 

 / 3 17



I.1. A Szabályzat célja, hatálya 

1. A Szabályzat célja 

(1) Jelen Szabályzat meghatározza azon feltételeket, szabályokat, melyek alapján kick-box 
sporttevékenység folytatható. 

(2) A doppingellenes szabályok – a versenyszabályokhoz hasonlóan – olyan kötelező érvényű 
szabályok, amelyek meghatározzák a sportolás, versenyzés feltételeit. A sportolók 
sportszakemberek és egyéb személyek e szabályokat a részvétel feltételeként fogadják el, 
ezek rájuk nézve kötelező érvénnyel bírnak. 

(3) A Doppingellenes Szabályzat, és a MKBSZ doppingellenes programjának célja, hogy a kick-
box sport megőrizze azt, ami alapvető és valós értéke a sportnak, a tisztességes játék elve 
alapján, a doppingmentes felkészülés és versenyzés jogszabályokban, hazai- és nemzetközi 
doppingellenes szervezetek szabályzataiban meghatározott előírások betartásával és 
betartatásával biztosítva a sportolók doppingmentes sportban való részvételéhez fűződő 
alapvető jogának védelme 

(4) A Szabályzat célja, hogy a dopping elleni fellépés legfontosabb elemeinek rendszerezésével 
előmozdítsa a dopping elleni küzdelmet, ezzel a sportolók számára az egészség, a tisztesség 
és az egyenlőség előmozdítása az arányosság elvének figyelembevételével, illetve az emberi 
jogok szem előtt tartásával. 

(5) A doppingellenes programok célja, hogy megőrizzék a sporttevékenység tisztességességét, a 
szabályok és az ellenfelek tiszteletben tartását, a sportszerű és igazságos verseny 
szellemiségét, a becsületes küzdelem elvét és a tiszta sport értékét a világ számára.  1

2. Személyi hatály 

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a következő természetes és jogi személyekre – ideértve a 
kiskorú természetes személyeket is – függetlenül attól, hogy az érintett személy magyar állampolgár-e 
vagy Magyarországon életvitelszerűen tartózkodik: 

(1) a Magyar Kick-box Szövetség valamennyi tagjára, igazolt sportolójára, sportolót segítő 
személyre, beleértve a Szövetség tisztségviselőit, alkalmazottjait, önkénteseit, továbbá 
megbízott harmadik személyt 

(2) minden olyan sportolóra, és sportolót támogató személyre, szervezetre, aki az MKBSZ tagja, 
vagy társszervezetének tagjára vagy igazolt versenyzőjére; 

(3) a Szövetség által kiadott versenyzői engedéllyel rendelkező valamennyi versenyzőre,  

(4) az eltiltás hatálya alatt álló versenyzőre,  

(5) az eltiltás leteltét vagy visszavonulását követően a versenyszerű sporttevékenység folytatását 
bejelentő sportolóra,  

(6) a versenyző felkészítésében, illetőleg irányításában résztvevő sportszakemberekre, tekintet 
nélkül arra, hogy azok tevékenységüket munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban, vagy önkéntesként, díjazás ellenében, vagy díjazás nélkül végzik,  

(7) továbbá a Szövetség versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre. 

 HUNADO Doppingellenes szabályzata - bevezető1
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3. Területi, tárgyi hatály 

Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni  

(1) a hazai versenyrendszerben szervezett versenyekre; szervezett sporteseményekre  
– ideértve az edzéseket és edzőtáborokat is; 

(2) az MKBSZ versenynaptárában szereplő versenyeken, illetve a Nemzeti Doppingellenes 
Szervezet (a továbbiakban: HUNADO), az MKBSZ, illetve a sportrendezvény szervezője által 
elrendelt ellenőrzésekre; 

(3) a nemzetközi sportszövetség által elrendelt hazai doppingellenőrzésekre;  

(4) a WAKO (World Assotiation of Kickboxing Organizations) által szervezett versenyeken, illetve a 
WADA által elrendelt ellenőrzéseken csak akkor kell a Szabályzatot alkalmazni, amennyiben a 
WAKO vagy a WADA Kódex erről kifejezetten rendelkezik 

I.2. Értelmező rendelkezések 

4. E Szabályzat alkalmazásában 

(1) Dopping: a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben 
– módosítva 324/2014. (XII. 15.) – (továbbiakban kormányrendelet) meghatározott tiltólista 
szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó – vagy annak elfedését, illetve gyorsabb 
kiürítését elősegítő – szer, készítmény vagy élettani vegyület, továbbá módszer; 

(2) Doppingolás: a mindenkor hatályban lévő doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 
rendeletben meghatározott doppingvétség megvalósítása, melynek célja, hogy közvetlen vagy 
közvetett módon, mesterségesen növeljék a sporttevékenység során elérhető teljesítményt, 
függetlenül attól, hogy az az elvárt eredményre vezet-e; 

(3) Doppingellenes tevékenység: doppingellenes oktatás és tájékoztatás, vizsgálateloszlási 
tervezés, nyilvántartott vizsgálati csoport gondozása, a sportoló biológiai útlevelének kezelése, 
teszt végzése, mintaelemzés szervezése, információgyűjtés és vizsgálat lefolytatása, 
gyógyászati célú mentességre (a továbbiakban: TUE) vonatkozó kérvény feldolgozása, 
eredménykezelés, doppingeljárás lefolytatása, a kiszabott következmények betartásának 
figyelemmel kísérése és a következmények betartatása, valamint doppingellenes szervezet 
által vagy annak nevében végzett minden egyéb doppingellenes tevékenység a HUNADO, 
WADA Szabályzatainak és a nemzetközi követelményeknek megfelelően;  

(4) Doppingellenőrzés: a vizsgálat-eloszlási tervezéstől a jogerős döntésig és a következmények 
érvényesítéséig terjedő valamennyi lépés és folyamat, ideértve:  
a) tesztek 
b) információgyűjtés 
c) sportolók tartózkodási helyére vonatkozó információk 
d) TUE eljárás 
e) mintavétel és minták kezelése 
f) egyénekkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények betartásának ellenőrzése, 

megsértésével kapcsolatos információgyűjtés és eljárás 

(5) használat: tiltott szer fogyasztása, injekció útján történő beadása vagy bármely módon történő 
felhasználása, vagy tiltott módszer alkalmazása; 

(6) marker: olyan jelzőanyagok csoportja, amelyek tiltott szerek, módszerek használatára utalnak; 
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(7) manipuláció: a doppingellenőrzés bármely szakaszának meg nem engedett cél érdekében vagy 
meg nem engedett módon végrehajtott módosítása, befolyásolása, a doppingellenőrzés során 
természetes folyamat meggátolása céljával végzett meg nem engedett beavatkozás, valamint 
az eredmény megváltoztatása; 

(8) minta: bármely doppingellenes ellenőrzési céllal gyűjtött biológiai anyag; 

(9) nyilvántartott vizsgálati csoport: a sportág nemzetközi szövetségének vonatkozó 
rendelkezéseivel és a további nemzetközi követelményekkel összhangban a szövetség 
adatszolgáltatása alapján a HUNADO által nyilvántartott, a Szövetség által összeállított kick-
box versenyzők csoportja, akikkel kapcsolatban a versenyrendszerben szervezett versenyen és 
versenyen kívüli időszakban végzett doppingellenőrzéseket alkalmazni kell a vizsgálat-eloszlási 
tervben foglaltak szerint; 

(10) sportszakember: a sportoló felkészítésében, irányításában közreműködő edző, sportorvos, 
sportvezető, tisztségviselő 

(11) tiltólista: a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 1. melléklete módosításának 
kihirdetéséről szóló mindenkori kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket 
meghatározó jegyzék és annak az UNESCO és a WADA előírásaival összhangban kiegészített 
és alkalmazandó, a HUNADO által aktualizált és a honlapján közzétett változata; 

II. AZ MKBSZ, EGYESÜLETEK, 
TAGSZERVEZETEK FELADATAI 

II.1. Szövetség 

5. A Szövetség kötelezettségei 

(1) részt vesz a doppingellenes tevékenységben, ellátja a számára jogszabályban, 
alapszabályában vagy más szabályzatában, a HUNADO Szabályzatban, a doppingellenes 
szervezetek szabályzataiban meghatározott feladatokat, összhangban a felvilágosítással, 
oktatással és neveléssel kapcsolatos feladatokat, valamint együttműködik a doppingellenes 
tevékenységben részt vevő egyéb szervezetekkel; 

(2) érvényesíti a doppingtilalmat a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendelet továbbá 
a hazai- és nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályaival, 
programjaival, valamint a HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban;  

(3) gondoskodik a Szabályzat folyamatos karbantartásáról, figyelemmel a kormányrendelet 
mellékletében felsorolt szerekre és módszerekre; 

(4) gondoskodik a Szabályzatnak, Kormányrendeletnek, WAKO és HUNADO szabályzatainak, 
valamint azok módosításainak tagszervezetekhez történő eljuttatásáról; 

(5) nyilvántartja a doppingvizsgálati eredményeket, illetve az ellenőrzések végrehajtásához 
szükséges adatokat, amelyeket a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs testület a 
rendelkezésére bocsát; 

(6) lefolytatja a doppingvétség alapján indított, hatáskörébe tartozó eljárásokat; 

(7) elkészíti a sportág doppingellenőrzési tervét; 

II.2. Tagszervezetek, egyesületek 

6. A Tagszervezet kötelezettségei 

(1) ismerteti a Szabályzatot a tagszervezet sportvezetőivel, sportszakembereivel és sportolóival 

(2) a sportolóval kötött sportszerződésekben vagy annak mellékleteként köteles feltüntetni, hogy  
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a) a sportoló a doppinggal kapcsolatos információkat, a Szövetség Doppingellenes 
Szabályzatát, nemzetközi versenyen induló versenyzők esetén a WAKO Doppingellenes 
Szabályzatát megismerte 

b) a sportoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz arról, hogy a Szövetség, illetve a WAKO 
Doppingellenes Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el, az abban foglaltakat 
betartja, továbbá tartózkodik a doppingszerek, illetve módszerek alkalmazásától 

(3) amennyiben a sportoló olyan – orvosi dokumentációval alátámasztott – krónikus betegségben 
szenved, amely a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát 
indokolja, és erre tekintettel gyógyászati célú mentességért folyamodik sportorvosán, 
sportszervezetén keresztül 

(4) Az MKBSZ, vagy egyesületei, illetve felhatalmazása alapján más személy által rendezett, 
szervezett versenyen, továbbá versenyen kívüli időszakban kick-box sportoló doppinglistán 
szereplő teljesítményfokozó szereket, készítményeket nem használhat fel, módszereket nem 
alkalmazhat még akkor sem, ha az adott doppingfajta egészségügyi kockázattal nem jár. 

(5) Emellett tartózkodni köteles a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 
kormányrendeletben meghatározott más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást 
megalapozó magatartás kifejtésétől; 

(6) Tilos a sportoló, versenyző részére sportteljesítmény fokozása érdekében tiltott 
teljesítményfokozó szerek, készítmények előállításához, megszerzéséhez, felhasználásához, 
illetve az ilyen módszerek alkalmazásához segítséget nyújtani, azok felhasználásában 
közreműködni, illetve a felhasználást lehetővé tenni. 

(7) A sportszakember köteles a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint – doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó 
magatartások elkövetését – haladéktalanul jelenteni a Szövetségnek. 

II.3. Versenyző 

7. Sportoló, versenyző kötelezettségei 

(1) a versenyző a tisztességes játék elve alapján köteles a doppingmentes felkészülés és 
versenyzés – jelen Szabályzatban, hazai- és nemzetközi előírásokban – meghatározott 
előírásait mindenkor köteles betartani 

Ennek keretében kötelezettsége elkerülni 
a) tiltott szer kerüljön a szervezetébe 
b) ő maga, vagy vele összefüggésben más személy tiltott módszert alkalmazzon 

(2) Amennyiben a versenyző tudomására jut, hogy más versenyző, vagy segítő személy 
doppingvétséget megalapozó magatartást követ el, akkor az ilyen doppingvétséget 
megalapozó magatartást jelentenie kell a HUNADO vagy a Szövetség felé 
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(3) A versenyző felelős a szervezetéből származó mintából 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. 

(4) Ezen túlmenően a versenyző köteles 
a) jelen Szabályzat megismerésére és betartására 
b) mintavétel céljából mindenkor rendelkezésre állásra 
c) együttműködni a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek és nemzetközi 

doppingellenes szervezetek képviselőivel 
d) azon versenyzők, akiket a Szövetség a HUNADO Szabályzata alapján regisztrációra 

kötelez, kötelesek magukat regisztrálni a HUNADO rendszerében (www.antidopping.hu), 
és a regisztráció keretein belül valós levelezési cím, továbbá a versenyző által 
rendszeresen figyelemmel kísért és ellenőrzött elektronikus levélcím (e-mail cím) 
megadására, figyelemmel arra, hogy a HUNADO a hatáskörébe utalt eljárások során 
elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot az érintett versenyzőkkel és egyéb 
személyekkel; 

e) a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának 1. sz. függelékében meghatározott egyéb 
doppingellenes szervezet által holléti („whereabouts”) információ szolgáltatására kötelezett 
versenyző a tartózkodási helyére vonatkozó információkat az érintett doppingellenes 
szervezet előzetes írásbeli tájékoztatásának megfelelően, kellő időben és módon, 
teljeskörűen megadni; 

f) mindazon nyilatkozatokat beszerezni illetve megtenni, és a Szövetség (vagy 
tagszervezete) rendelkezésére bocsátani mindazon nyilatkozatokat, melyeket jelen 
Szabályzat, jogszabály vagy a HUNADO Doppingellenes Szabályzata számára előír. 

II.4. Doppingellenes kapcsolattartó 

8. Doppingellenes kapcsolattartó 

(1) jelen pontban foglalt feladatait a Szövetség az Elnök, az MKBSZ képviselője, mint 
doppingellenes kapcsolattartó, útján látja el. 

Az MKBSZ Elnöksége a Szövetség doppingellenes feladatai ellátásának koordinálására, a 
doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekkel való együttműködésre, a 
doppingellenes tevékenységre vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó személyt jelöl ki a 
Szövetség elnökségi tagjai közül, akinek megbízatása visszavonásig érvényes. A kijelölést 
követő 5 munkanapon belül az MKBSZ Elnöke írásban tájékoztatja a HUNADO-t a 
kapcsolattartó személyéről, illetve annak változásáról. 

(2) A kapcsolattartó feladat-és hatásköre:  
a) kapcsolattartás a HUNADO-val 
b) doppingellenes tevékenység koordinálása, erről beszámoló készítése 
c) megelőző tevékenység szervezése, erről beszámoló készítése 
d) sportolói regisztráció figyelemmel kísérése az ADAMS rendszerben 
e) a sportolók adatainak ellenőrzése, a hiányosságról való tájékoztatás 
f) egyesületek, tagszervezetek tájékoztatása 
g) adminisztráció 

III. DOPPINGVÉTSÉGEK 
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A Szabályzat alkalmazása során az egyes doppingvétségek a WADA és a HUNADO Doppingellenes 
Szabályzata 2. cikkében foglaltak szerint értelmezendőek. 

III.1. Doppingvétségnek minősül 

9. Tiltott anyag, vagy tiltott anyag metabolitjának vagy markerének jelenléte a sportoló szervezetéből 
származó mintában 

(1) Minden sportoló személyes felelőssége elkerülni, hogy szervezetébe tiltott anyag kerüljön; 

(2) A sportoló felelős a szervezetéből származó mintában talált bármely tiltott anyag, vagy annak 
metabolitja vagy markere jelenlétéért.  

(3) Ennek megfelelően a 7.§ szerinti doppingvétség megállapításához nem szükséges annak 
bizonyítása, hogy a sportoló részéről szándékosság, vétkesség, gondatlanság vagy tudatos 
használat történt-e 

(4) 7.§ szerinti doppingvétség bizonyítékai 
a) tiltott anyag, vagy tiltott anyag metabolitjainak vagy markereinek jelenléte a sportoló A 

mintájában, ha a sportoló lemond a B minta elemzéséről és a B mintát nem elemzik. 
Amennyiben a sportoló az A minta eredményének kézhezvételét követően nem kéri a B 
jelű minta elemzését, a kérelem hiányát a sportoló olyan nyilatkozatának kell tekinteni, 
amellyel lemond a B minta vizsgálatának jogáról.  

b) vagy a sportoló B mintájának elemzése megerősíti a tiltott anyag, vagy tiltott anyag 
metabolitjainak vagy markereinek jelenlétét a sportoló A mintájában 

c) vagy amennyiben a sportoló A vagy B mintáját 2 (két) elkülönített részre osztják, és a 
megosztott minta kontroll részének elemzése megerősíti a tiltott anyag vagy tiltott anyag 
metabolitjának vagy markereinek jelenlétét a megosztott minta másik részében, vagy a 
sportoló lemond a megosztott minta kontroll részének elemzéséről. 

d) és az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati mentességet 

10. Tiltott anyag vagy tiltott módszer, sportoló által történő használata vagy arra tett kísérlet 

(1) Minden sportoló személyes kötelessége annak biztosítása, hogy ne kerüljön tiltott anyag a 
szervezetébe, és ne használjon tiltott módszert. Ennek megfelelően a tiltott anyag vagy a tiltott 
módszer használata révén elkövetett doppingvétség bizonyításához nem szükséges annak 
vizsgálata vagy bizonyítása, hogy a sportoló részéről szándékosság, vétkesség, gondatlanság 
vagy a tudatos használat történt-e.  

(2) A doppingvétség elkövetésének megvalósulásához elegendő a tiltott anyag vagy tiltott módszer 
használata vagy az arra tett kísérlet. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használatának vagy az 
arra tett kísérletnek a sikeressége vagy sikertelensége nem a doppingvétség elbírálása 
szempontjából jelentőséggel nem bír. 
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(3) A tiltott anyag vagy tiltott módszer használatára tett kísérlet bizonyításához a sportoló részéről 
a szándékosságot kell bizonyítani, ez azonban nem érinti az (1) pontban részletezett szigorú 
felelősség elvét. 

(4) A tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy az arra tett kísérlet megállapítására 
használható módszerek lehetnek többek között 
▪ sportoló általi beismerés 
▪ tanúvallomások 
▪ okirati bizonyítékok 
▪ sportolói biológiai útlevél részeként gyűjtött anyagok 

11. Mintaadás elkerülése, megtagadása vagy elmulasztása a sportoló részéről 

(1) A mintaadás elkerülése, vagy megtagadása, vagy elmulasztása azt követően, hogy az érintett 
az illetékes személytől a mintavételről értesítést kapott; 

(2) A mintavétel rendjének be nem tartása, vagy a mintavétel egyéb módon történő akadályozása, 
manipulálása, vagy erre irányuló kísérletet tesz; 

(3) „Mintaadás elkerülése” doppingvétségnek minősül, amennyiben bizonyítható, hogy a sportoló 
szándékosan kerüli el a doppingtesztet végezni kívánó doppingellenőrt, azzal a szándékkal, 
hogy az értesítést vagy a tesztet elkerülje.  

a) mintaadás elmulasztásának vétsége lehet szándékos vagy gondatlan magatartás  
b)  mintavétel elkerülése vagy megtagadása: mindenképpen szándékos magatartás a 

sportoló részéről 

12. Holléti mulasztások a sportoló részéről  

(1) ha a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportoló a rendelkezésre állási, ezen belül a 
tartózkodási helyre vonatkozó információk biztosítására és a doppingellenőrzéseken való 
részvételre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti 

13. A doppingellenőrzés bármely elemének a sportoló vagy más személy általi manipulálása, vagy arra 
tett kísérlet 

14. Tiltott anyag vagy tiltott módszer birtoklása 

(1) Tiltott anyag vagy tiltott módszer sportoló általi birtoklása versenyidőszakon belül, vagy a 
versenyidőszakon kívül tiltott anyag vagy módszer sportoló általi birtoklása a versenyidőszakon 
kívül, kivéve, ha a sportoló igazolja, hogy a birtoklás gyógyászati célú mentességgel (TUE 
engedély) összeegyeztethető, vagy egyéb elfogadható indoklást tud nyújtani. 

15. Bűnrészesség vagy annak kísérlete doppingvétség elkövetésében 

(1) közreműködés, ösztönzés, segítség, felbujtás, szövetkezés, leleplezés, fedezés vagy bármely 
más típusú szándékos, vagy megkísérelt bűnrészesség, amely dopping – más személy által 
történő – elkövetésével vagy annak kísérletével függ össze 

16. Hatósági bejelentés megakadályozása 

(1) Minden olyan cselekedet, magatartás – ideértve a fenyegetés, megtorlás, fizikai és pszichikai 
egyéb ráhatást is – amelynek célja, hogy valamely személy ne tegyen jóhiszemű és jogkövető 
bejelentést a doppingellenes szervezet, hatóság vagy szakmai felügyeleti szervek, 
meghallgatást végző testület, továbbá a doppingellenőrzést vagy vizsgálatot folytató személy 
felé. 

17. Tiltott együttműködés 

(1) A sportoló nem működhet együtt olyan személlyel, akit sporttal kapcsolatos minőségében 
diszkvalifikálták 

(2) A doppingvétség megállapításához szükséges annak bizonyítása, hogy a sportolónak 
tudomása volt a diszkvalifikált jogállásról.  

(3) A sportolót terheli annak bizonyítása, hogy egy diszkvalifikált személlyel való együttműködése 
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a) nem állhatott rendelkezésére olyan információ, amely alapján a diszkvalifikációról 
tudomással bírhatott volna 

b) nem szakmai vagy sporttal kapcsolatos minőségben történt 
c) az együttműködés/ kapcsolat elkerülhetetlen volt 

18. Más személy részéről elkövetett doppingvétség 

Sportolót segítő személy, sportszakember doppingvétséget követ el, amennyiben 

(1) versenyidőszakon belül vagy versenyidőszakon kívül tiltott anyagot birtokol vagy azzal 
rendelkezik, kivéve, ha igazolni tudja, hogy a birtoklás gyógyászati célú mentességgel (TUE 
engedély) összeegyeztethető, vagy egyéb elfogadható indoklást tud nyújtani 

(2) versenyidőszakon belül vagy kívül tiltott szert a sportolónak beadja, vagy a tiltott módszert a 
sportolóval összefüggésben alkalmazza, kivéve, ha igazolni tudja, hogy a birtoklás gyógyászati 
célú mentességgel (TUE engedély) összeegyeztethető, vagy egyéb elfogadható indoklást tud 
nyújtani 

(3) tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer alkalmazásához segítséget nyújt, 
abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli 

(4) a doppingellenőrzés bármely elemét manipulálja, vagy arra kísérletet tesz 

(5) tudomással bír arról, hogy a sportoló doppingol, illetve bármely személy a sportolónak tiltott 
szert juttat vagy tiltott módszert alkalmaz, és ezt nem jelenti be a doppingellenes szervezetnek 

(6) minden olyan egyéb cselekedet, amely III. fejezetben megfogalmazott doppingvétségek 
végrehajtására, elősegítésére, tudomásra jutásával kapcsolatban felmerül 
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IV. DOPPINGELLENŐRZÉS 
IV.1. Doppingellenőrzés általános tudnivalók 

A doppingellenőrzés célja annak megállapítása, hogy történt-e doppingvétséget megalapozó magatartás, 
a HUNADO Doppingellenes Szabályzata 5-6 cikkben foglaltak alapján. 

19. Tesztek és vizsgálatok kizárólag doppingellenes célokból végezhetőek, melyeket a Tesztelésekre 
és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány rendelkezéseinek megfelelően kell végezni, 
annak megállapítása céljából, hogy a sportoló megsértette-e a doppingellenes Szabályzatban 
foglalt korlátozó rendelkezéseket, elkövetett-e doppingvétséget; 

20. Tesztelést a HUNADO jogosult végezni 

(1)  versenyidőszakon belül és versenyidőszakon kívül, jelen Szabályzat személyi hatálya alá 
tartozó valamennyi sportolón; 

(2) a tesztelési hatáskörébe tartozó bármely sportoló számára – ideértve az eltiltás hatálya alatt 
álló sportolót is – bármikor és bárhol előírhatja a mintaszolgáltatást 

(3) Az ellenőrzés elrendelésére a jogszabályban feljogosított szerv, a WAKO, a Szövetség, a 
sportrendezvény szervezője, illetve az általuk erre feljogosított szervezet vagy személy 
jogosult. 

21. A doppingellenőrzés 

(1) lehet előre bejelentett vagy bejelentés nélküli; 

(2) kiterjed minden - amatőr, szerződéses amatőr, vagy hivatásos - versenyengedéllyel rendelkező 
sportolóra; 

(3) Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyeken, illetve a versenyeken kívüli 
időszakban is; 

(4) Magyarországon tartott nemzetközi sporteseményen a tesztelésre a sportesemény 
döntéshozatali szervének minősülő nemzetközi szervezet jogosult; 

(5) Magyarországon tartott nemzeti sporteseményen a tesztelésre a HUNADO jogosult; 

(6) Az ellenőrzést akkor is végezhető, ha a versenyző a versenytől visszalép, továbbá, ha a 
verseny előtt vagy a versenyen megsérül. 

IV.2. Doppingellenőrzés végrehajtása 

22. A doppingellenőrzés végrehajtása 

(1) A doppingellenőrzést a sportoló emberi méltóságához fűződő jogainak tiszteletben tartásával 
kell elvégezni; 

(2) Az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget – be nem jelentett 
ellenőrzés esetén is – a verseny szervezője köteles biztosítani. Minden más – ellenőrzéssel 
kapcsolatos – személyi és tárgyi feltétel biztosítása az ellenőrzést elrendelő feladata. 

(3) A feltételek meglétét a Szövetség által delegált személy ellenőrzi. Ha a verseny a személyi 
vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, az ebből eredő többletköltségeket a 
mulasztó fél viseli. 

(4) Ha az ellenőrzés versenyen kívül vagy a felkészülési időszakban történik, akkor az elkülönített 
helyiség biztosítása annak a tagszervezetnek a kötelezettsége, ahol a sportoló a 
sporttevékenységet folytatja. 

(5) Az ellenőrzés költségeit – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az ellenőrzést 
kezdeményező szervezet viseli. 

(6) A HUNADO létrehozta azon sportolók nyilvántartott vizsgálati csoportját, kik kötelesek – 
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nemzetközi szabványban meghatározott módon – tájékoztatást adni tartózkodási helyükről.  

A HUNADO ADAMS adatbázisa tartalmazza név szerint a nyilvántartott vizsgálati csoportban 
szereplő sportolókat.  

23. A vizsgálat-elosztási terv 

(1) Az MKBSZ összeállítja az általa kezdeményezett doppingellenőrzések éves tervét, amelyet a 
tárgyévi versenyeket magában foglaló versenynaptárával együtt a tárgyévet megelőző év 
december 10. napjáig megküldi a HUNADO részére.  

24.  Mintavétel és mintakezelés szabályai 

(1) A doppingellenőrzésből származó minták elemzése – a (2) bekezdésben meghatározott 
kivételekkel – csak a tiltólistán szereplő szerek és tiltott módszerek kimutatására irányulhat. 

(2) A HUNADO által meghatározott olyan szerek elemzése is elvégezhető, amelyek nem 
szerepelnek a tiltólistán, de azok visszaélésszerű felhasználása észlelhető a sportban. Ezen 
szerek kimutatása a mintából nem alapoz meg doppingvétséget 

(3) A versenyző előzetes írásos hozzájárulása nélkül a doppingellenőrzés során levett minta 
kutatási célra nem használható fel. 

(4) A doppingellenőrzés vizeletminta vétellel történik, amennyiben a WAKO szabályzata ezt 
lehetővé teszi, vérvétel útján is lehet mintát venni doppingellenőrzés céljából.  

(5) A mintavétel- és kezelés részletes szabályait a WADA doppingellenes szabályzatába 
megfogalmazott követelmények tartalmazzák.  

(6) A versenyzők mintájának analízisét a HUNADO, illetve a WADA által akkreditált laboratórium 
végzi. 

25. Előzetes felülvizsgálati eljárás 

(1)  Ha a doppingellenőrzés során levett "A" jelű minta vizsgálatának eredménye pozitív, a 
Szövetség főtitkára előzetes felülvizsgálati eljárás keretében megvizsgálja, hogy 
a) a sportoló rendelkezik-e gyógyászati célú mentességgel, 
b) történt-e nyilvánvaló eltérés a nemzetközi tesztkövetelményektől. 

(2) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy a sportoló 
gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a nemzetközi 
tesztkövetelményektől, a pozitív eredménnyel járó hátrányos következmények nem 
alkalmazhatók. 

(3)  ) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú mentességet, vagy olyan 
nyilvánvaló eltérést a nemzetközi teszt követelményektől, amelyek az "A" jelű minta pozitív 
eredményét érvénytelenné tennék, a Szövetségnek a vizsgálati űrlap kézhezvételét követő 
három napon belül tájékoztatnia kell a sportolót arról, hogy 
a) pozitív vizsgálati eredmény született; 
b) melyik doppingellenes szabályt sértette meg; 
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(4) A sportolónak az "A" jelű minta eredményének kézhezvételekor azonnal jogában áll kérni a "B" 
jelű minta analízisét. A kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a sportoló lemondott a „B” jelű 
minta vizsgálatának jogáról  

(5) A sportolónak, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen lenni a „B” jelű minta 
vizsgálatánál 

(6) A sportolónak jogában áll kérni az „A jelű és „B” jelű mintája vizsgálati dokumentációját. 

V. DOPPINGELJÁRÁS 
26.  Pozitív vizsgálati eredményű minta esetén, vagy ha a versenyző doppingolás tényét elismerte, 

vagy, ha doppingvétséget megalapozó magatartást tanúsít, a versenyzővel szemben, ha a 
sportszakember a III. fejezetben meghatározott doppingvétséget megalapozó magatartást tanúsít, 
a sportszakemberrel szemben doppingeljárást kell lefolytatni.  

(1) Az elsőfokú doppingeljárás lefolytatására jogosult doppingbizottság jogállására és határkörére 
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021 (VI.28) Kormányrendelet 5.§ 
rendelkezései irányadóak. 

(2) Másodfokú doppingeljárás lefolytatására jogosult doppingbizottság jogállására és határkörére a 
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021 (VI.28) Kormányrendelet 6.§ 
rendelkezései irányadóak. 

(3) A dopping bizottság és a dopping fellebbviteli bizottság a működési függetlenség elve alapján, 
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021 (VI.28) Kormányrendelet 7.§-ban 
foglaltak szerint jár el.  

(4) A doppingbizottság a doppingeljárás alapjául szolgáló körülményről való tudomásszerzést 
követően – az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményétől függően – haladéktalanul köteles 
megkezdeni és lefolytatni a doppingeljárást.  

(5) A doppingbizottság határozatával meghozott büntetés ellen benyújtott fellebbezésnek halasztó 
hatálya nincs, de a dopping fellebbviteli bizottság elnöke a büntetés végrehajtását indokolt 
esetben, kérelemre, felfüggesztheti.  
A doppingeljárást lezáró jogerős, indokolt határozatot a HUNADO a doppingeljárásban érintett 
felek mellett 5 napon belül megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek, 
hatóság részére. 
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VI. DOPPINGBÜNTETÉSEK 
Doppingvétség megtörténtének bizonyítása a doppingellenes szervezetet terheli.  
A doppingolás bizonyítása részletes szabályait, a bizonyítási követelményeket továbbá módszereket a 
HUNADO Doppingellenes Szabályzata 3. cikk részletesen tartalmazza. 

VI.1. Egyénekkel szemben alkalmazott szankciók 

27. Egyénekkel szemben alkalmazott szankciók 

(1) Egyéni szankciók 
a) egyéni eredmények érvénytelenítése 
b) egyéni eredmények automatikus érvénytelenítése azokon a sporteseményeken, 

amelyeken doppingvétséget követtek el 
c) eltiltás alkalmazása tiltott anyagok és tiltott módszerek használata, megkísérelt használata 

vagy birtoklása esetén 
d) eltiltás más doppingvétségért 
e) a versenyeredmények érvénytelenítése a mintavételt vagy a doppingvétség elkövetését 

követően 
f) eljárási költségek megtéríttetése 
g) pénznyeremény elosztása 
h) egyéb jogkövetkezmények  

(2) Az egyes doppingvétségekért alkalmazott szankciókat a HUNADO Doppingellenes szabályzat 
10. cikk (Egyénekkel szemben alkalmazott szankciók) fejezet tartalmazza.  

VI.2. Csapatokkal szemben alkalmazott szankciók 

28. A csapatokat sújtó következmények  

(1) Ha egy csapatsportban versenyző csapat 1-nél (egynél) több tagját értesítik doppingvétségről 
valamely sporteseménnyel kapcsolatban, a csapatot a sportesemény időszaka alatt a 
sportesemény döntéshozatali szerve által végzett célzott tesztelésnek vetik alá. 

(2) Ha egy csapatsportban versenyző csapat több mint 2 (kettő) tagjáról bebizonyosodik, hogy 
valamely sportesemény időszaka alatt doppingvétséget követett el, a sportesemény 
döntéshozatali szerve – a doppingvétséget elkövető egyéni sportolókra kiszabott 
következmények mellett – megfelelő szankciót állapít meg a csapatra nézve is (pl. pontok 
elvesztése, kizárás a versenyből vagy a sporteseményből vagy egyéb szankció). 

(3) A sportesemény döntéshozatali szerve dönthet úgy, hogy a sportesemény vonatkozásában 
olyan szabályokat állapít meg, amelyek csapatsportok esetében a (2) cikknél szigorúbb 
következményekről rendelkeznek. 
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VII.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
29.  Jelen Doppingellenes Szabályzat hatályba lépése: 2021. december 1. 

30. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Kick-box Szövetség 2006.07.01. napján életbe lépett 
Doppingellenes Szabályzata. 

31.  Jelen Szabályzatot a Magyar Kick-box Szövetség Elnöksége 2021.11.30/II. számú határozatával 
hagyta jóvá. 

32. Jelen szabályzatot hitelesítette: Galambos Péter Elnök 

Budapest, 2021. november 30. 

 / 16 17



MELLÉKLETEK 

Edzői nyilatkozat 

Versenyzői nyilatkozat 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÁS 18 ÉV ALATTI SPORTOLÓ 
DOPPINGELLENŐRZÉSÉHEZ 
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