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Jelen Doppingellenes Szabályzatot a Magyar Vízisí és Wakeboard 
Szövetség(továbbiakban :(MVWSZ),mint Országos Sportági Szövetség 
készítette a Sportról szóló 2004.évi 1.törvény(továbbiakban:Sporttörvény),a 
43/2011(III.23.)Kormányrendelet(továbbiakban: Kormányrendelet),a 
Magyar Antidopping Csoport (továbbiakban:HUNADO)2016.01.01.-i 
Doppingellenes Szabályzata,valamint a Nemzetközi Vízisí és Wakeboard 
Szövetség(továbbiakban:IWWF) Doppingellenes szabályzata alapján.

Az MVWSZ magára vonatkozóan kötelező érvénnyel elfogadja a 
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség(továbbiakban:WADA) 
Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát(továbbiakban:Kódex),a
HUNADO Doppingellenes Szabályzatát(4.sz.melléklet) és az 
IWWF Doppingellenes Szabályzatát.

                          1.§.

                  A szabályzat hatálya

1.Jelen doppingellenes szabályzat hatálya kiterjed a Vízisí és Wakeboard 
sportágban a Szövetség által kiadott versenyzői engedéllyel rendelkező 
valamennyi versenyzőre,a versenyzők felkészítésében illetőleg irányításában
résztvevő sportszakemberekre,valamint a Szövetség versenyrendszerében 
résztvevő sportszervezetekre.
2.A jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az MVWSZ 
versenyrendszerében megrendezett versenyekre,továbbá a Nemzetközi 
Szövetség által elrendelt hazai doppingellenőrzésekre.
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2.§.

Fogalommeghatározások,általános tilalmak

A Szabályzat alkalmazásában: 
1.célzott vizsgálat: a versenyző vizsgálatra történő kiválasztásának az a 
formája, amikor meghatározott időpontban meghatározott versenyző, vagy a 
versenyzők egy csoportja nem véletlenszerűen kerül vizsgálat céljából 
kiválasztásra; 
2.dopping: a WADA által a Kódex 4.1 cikkében meghatározott tiltólista 
(www.wadaama.org weblap) szerinti hatóanyagot tartalmazó 
teljesítményfokozó - vagy annak elfedését, illetve gyorsabb kiürítését 
elősegítő - szer, készítmény vagy élettani vegyület, továbbá a doppingellenes
tevékenység szabályairól szóló, érvényben lévő jogszabályok szerinti 
módszer;
3.doppingellenes tevékenység: az az ellenőrző, felvilágosító és nevelő 
tevékenység, amelynek célja, hogy a versenyző sportteljesítménye fokozása 
érdekében doppingot ne használjon, vagy ne alkalmazzon; 
4.nemzeti doppingellenes szervezet: a doppingellenőrzési folyamat 
bármely részének kezdeményezésére, végrehajtására vagy kikényszerítésére 
vonatkozó szabályok elfogadásáért és végrehajtásáért felelős Magyar 
Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. továbbiakban: HUNADO; 
5.nemzetközi doppingellenes szervezet: a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökség (továbbiakban: WADA), az Európa Tanács 
Doppingellenes Megfigyelő Csoportja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a 
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, az IWWF és azon nemzetközi 
sportrendezvények szervezői, amelyek doppingellenőrzést végeznek a 
sportrendezvényen; 
6.doppingellenőrzés: a vizsgálat-eloszlási tervezést, a mintavételt és -
kezelést, a laboratóriumi elemzést, az előzetes felülvizsgálati eljárást, a 
doppingeljárást és a jogorvoslatot magába foglaló eljárás; 
7.tiltólista: tiltott szereket és tiltott módszereket meghatározó jegyzék, 
amelyet a WADA, a HUNADO ill. az IWWF tesz közzé; 
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8.doppingolás: a Kormányrendeletben meghatározott - egy vagy több – 
doppingvétség megvalósítása;
9. használat: tiltott szer fogyasztása, injekció útján történő beadása vagy 
bármely módon történő felhasználása, illetve tiltott módszer alkalmazása; 
10. marker: olyan jelzőanyagok csoportja, amelyek tiltott szerek, 
módszerek használatára utalnak; 
11. manipuláció: a doppingellenőrzés bármely szakaszának meg nem 
engedett cél érdekében vagy meg nem engedett módon végrehajtott 
módosítása, befolyásolása, az ellenőrzés során természetes folyamat 
meggátolása céljával végzett meg nem engedett beavatkozás, valamint az 
eredmény megváltoztatása; 
12.minta: bármely doppingellenes ellenőrzési céllal gyűjtött biológiai 
anyag; 
13.nemzetközi követelmény: a WADA és az IWWF által elfogadott 
nemzetközi előírás, amelynek célja a doppingellenes tevékenység 
(programok) egyes szakmai és működési területeinek részeiért felelős 
doppingellenes szervezetek közötti harmonizáció biztosítása; 
14.nyilvántartott vizsgálati csoport: az IWWF rendelkezései és az 
MVWSZ adatszolgáltatása alapján a HUNADO által külön meghatározott 
versenyzői csoport, akik a doppingellenes szervezet vizsgálat-eloszlási terve 
alapján versenyen és versenyen kívül történő vizsgálatokra kötelesek; 
15.pozitív vizsgálati eredmény: laboratóriumból vagy más akkreditált 
vizsgálati intézményből származó jelentés, amely a mintában tiltott szert 
vagy annak metabolitját, markerét (beleértve endogén anyagok emelkedett 
szintjét), illetve tiltott módszer használatát mutatja ki;
16.származék: bármely biológiai átalakulási folyamat során képződött 
anyag; 
17.vizsgálat: a doppingellenőrzési folyamat része, beleértve a versenyző 
mintavételre történő kijelölését és erről való értesítését, a mintavételt és -
kezelést és a minták laboratóriumba történő szállítását és analízisét. 

További fogalommeghatározások a 4. sz. Mellékletként csatolt HUNADO 
Antidopping Szabályzat 1. sz. Függelékében találhatók.



-4-

1.Az MVWSZ által,illetve felhatalmazása alapján más személy által 
rendezett,szervezett versenyen,a felkészülési és a versenyek közötti 
időszakban a versenyző nem használhat,illetve nem alkalmazhat vagy 
forgalmazhat-a mindenkori hatályos doppinglistát tartalmazó jogszabályban 
meghatározott -tiltott teljesítményfokozó szereket,készítményeket és 
módszereket.
2.Tilos a versenyző részére sportteljesítmény fokozása érdekében az (1) 
szerinti szerek, készítmények előállításához, megszerzéséhez, 
felhasználásához, illetve az ilyen módszerek alkalmazásához segítséget 
nyújtani, azok felhasználásában közreműködni, illetve a felhasználást 
lehetővé tenni. 
3. Ha a sportszakember, vagy a sportszervezet tudomására jut, hogy a 
versenyző doppingol, illetve valaki a versenyzőnek a doppingoláshoz 
segítséget nyújt, azt köteles bejelenteni az MVWSZ-nek, sportorvos 
esetében ezen kívül a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságának is. 
4.A versenytől, edzéstől való visszalépés, illetve a verseny, edzés előtt vagy 
a versenyen, edzésen bekövetkezett sérülés nem mentesíti a versenyzőt a 
doppingellenőrzéstől. 
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3.§.

Az MVWSZ feladatai

-érvényesíti a doppingtilalmat egy összehangolt
(MVWSZ,IWWF,HUNADO )doppingellenes szabályzatával,ami 
tartalmazza a versenyzők,sportszakemberek és a tagszervezetek 
doppingellenes tevékenységével összefüggő feladatait és kötelezően 
elfogadtatja velük a HUNADO Doppingellenes Szabályzatában foglaltakat
-nyilvántartja és a HUNADO rendelkezésére bocsátja a doppingellenőrzés 
végrehajtásához szükséges adatokat ,- különös figyelemmel a nyilvántartott 
vizsgálati csoportba tartozó versenyzők tartózkodási helyére vonatkozó 
„whereabouts” információkra - az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett 
versenyző írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát az 1. sz. Melléklet szerinti 
formában, valamint a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez 
szükséges törvényes képviselői hozzájárulásokat a 2. sz. Melléklet szerinti 
formában 
-doppingellenes programja alapján elkészíti következő éves programját és 
minden évben legalább egy alkalommal a tájékoztató,felvilágosító előadást 
tart a sportolók és sportszakemberek részére
-gondoskodik a Szabályzat folyamatos aktualizálásáról az érvényben lévő 
jogszabályok alapján és gondoskodik arról,hogy a Doppingellenes 
Szabályzat valamennyi tagszervezetéhez eljusson és közzé is teszi ezt 
internetes honlapjukon
-lefolytatja a doppingvétség tárgyában indított eljárásokat a HUNADO 
Doppingellenes Szabályzata alapján és nyilvántartja a dopping vizsgálati 
eredményeket
-doppingellenes feladatai ellátására,a doppingellenes tevékenységben 
résztvevő szervezetekkel való együttműködésre kapcsolattartó személyt jelöl
ki
-minden én január 15-ig megküldi a HUNADO és a sportot felügyelő 
miniszter részére az előző évi doppingellenes tevékenységéről készített 
beszámolót 
-a nem a HUNADO által kezdeményezett dopping ellenőrzésekről értesíti a 
HUNADO-t 
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-az IWWF által lefolytatásra kerülő doppingeljárás megindításáról és annak 
eredményéről értesíti a HUNADO-t és a MOB-ot
- minden év február 1-ig megküldi a HUNADO részére a következő évre 
vonatkozó versenynaptárát és az általa javasolt doppingellenőrzések éves 
tervét
-bejelenti a HUNADO részére a doppingvétségre utaló vagy azzal 
kapcsolatos bármilyen információt és teljeskörűen együttműködik a 
vizsgálatra jogosult doppingellenes szervezettel az általa lefolytatott 
vizsgálatokon. 
-Sportfegyelmi Szabályzatában rendelkezik arról, hogy a HUNADO vagy az
MVWSZ hatáskörébe tartozó sportoló felkészítésében tiltott anyagot vagy 
tiltott módszert használó, vagy alkalmazó sportolót segítő személyzet ne 
vehessen részt
-gondoskodik arról, hogy az IWWF,MVWSZ ,illetve a tagszervezetek által 
engedélyezett vagy szervezett versenyen, rendezvényen vagy tevékenységen
résztvevő valamennyi sportoló, sportszakember, sportolót segítő egyéb 
személy elfogadja jelen Szabályzat és a HUNADO Doppingellenes 
Szabályzatának minden rendelkezését
-biztosítja vízisí és wakeboard sportágban tevékenykedő valamennyi 
sportolóval és sportolót segítő személlyel   tagszervezetei útján   
elfogadtatni és nyilvántartatja   a CAS (Nemzetközi Sportdöntőbíróság)   
kizárólagos joghatóságának alávetési nyilatkozatát a 3. sz. Melléklet 
szerinti formában.   
-  a szövetség  tagszervezetei útján beszerezteti és nyilvántartatja a   
HUNADO ez irányú megkeresése alapján pedig a HUNADO 
rendelkezésére bocsátja a 18 éven aluli versenyzők 
doppingellenőrzéséhez szükséges, a jelen szabályzat mellékleteként 
csatolt nyilatkozat szerinti törvényes képviselői hozzájárulásokat;

-   a szövetség tagszervezetei útján beszerezteti és  nyilvántartja, a   
HUNADO ez irányú megkeresése alapján pedig a HUNADO 
rendelkezésére bocsátja az általa megkért CAS alávetési nyilatkozatot. 
vagy annak másolatát.
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Tagszervezetek feladatai:

-kötelelesek a jelen Szövetségi Dopping Szabályzatot,a HUNADO és az 
IWWF Doppingellenes szabályzatát elfogadni,betartani és betartatni a 
tagszervezet versenyzőivel,szakembereivel,vezetőivel
-a versenyzővel kötött sportszerződések mellékleteként kötelesek 
kikötni, hogy a versenyzőnek a doppinggal kapcsolatos információkat és
az MVWSZ és a HUNADO Doppingellenes Szabályzatát, a nemzetközi 
versenyen induló versenyzőnek az IWWF doppingellenes szabályzatát 
ismernie kell és tartózkodnia kell a tiltott szerek és módszerek 
alkalmazásától. Szerződés nélküli versenyzőnél a tagszervezet köteles a 
fenti tartalmi elemekkel nyilatkozatot aláíratni
-gondoskodik arról, hogy az IWWF,MVWSZ ,illetve a tagszervezetek 
által engedélyezett vagy szervezett versenyen, rendezvényen vagy 
tevékenységen résztvevő valamennyi sportoló, sportszakember, sportolót
segítő egyéb személy elfogadja jelen Szabályzat és a HUNADO 
Doppingellenes Szabályzatának minden rendelkezését
-biztosítja vízisí és wakeboard sportágban tevékenykedő valamennyi 
sportolóval és sportolót segítő személlyel elfogadtatni és nyilvántartatja 
a CAS (Nemzetközi Sportdöntőbíróság) kizárólagos joghatóságának 
alávetési nyilatkozatát a 3. sz. Melléklet szerinti formában.   
- beszerezteti és nyilvántartatja a HUNADO ez irányú megkeresése 
alapján pedig a HUNADO rendelkezésére bocsátja a 18 éven aluli 
versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges, a jelen szabályzat 
mellékleteként csatolt nyilatkozat szerinti törvényes képviselői 
hozzájárulásokat;

-beszerezteti és  nyilvántartja, a HUNADO ez irányú megkeresése 
alapján pedig a HUNADO rendelkezésére bocsátja az általa megkért 
CAS alávetési nyilatkozatot. vagy annak másolatát.
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 4.§.

Doppingellenőrzés

A doppingellenőrzés(továbbiakban:ellenőrzés):

-időpontja bejelentett vagy előre nem bejelentett ,versenyeken és 
versenyeken kívüli időpontokban is
Az ellenőrzés kiterjed minden versenyzőre!
-az ellenőrzés elrendelésére a HUNADO,az MVWSZ ,az IWWF és a 
Nemzetközi Doppingelllenes Szervek jogosultak
-az doppingellenőrzést minden esetben úgy kell elvégezni,hogy az a 
versenyző emberi méltóságát ne sértse
- az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget 
minden esetben a verseny szervezője köteles biztosítani. 
Minden más – ellenőrzéssel kapcsolatos – személyi és tárgyi feltétel 
biztosítása az ellenőrzést elrendelő feladata 
-a feltételek meglétét a HUNADO által delegált személy ellenőrzi. Ha az 
ellenőrzés a személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, 
az ebből eredő többletköltségeket a mulasztó fél viseli
- ha az ellenőrzés versenyen kívüli időszakban történik, akkor az elkülönített
helyiség biztosítása annak a sportszervezetnek a kötelezettsége, ahol a 
versenyző a sporttevékenységet folytatja, egyéb helyszín esetén a feltételeket
a versenyzőnek kell biztosítania
-az ellenőrzés költségeit – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az 
ellenőrzést elrendelő HUNADO vagy az azt megrendelő viseli
-a doppingellenőrzés és a mintavételi eljárás részletes szabályait a 
HUNADO Doppingellenes Szabályzata (4. sz. Melléklet/5-6 
cikke)tartalmazza
-sportszakemberek/sportolók ösztönzése a www.antidopping.hu 
EDUKÁCIÓS felület használata információszerzésre
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5.§.

A dopping vizsgálati eredmények kezelése,eljárások

 -ha a doppingellenőrzés “A” jelű minta vizsgálatának eredménye pozitív, a 
HUNADO az eredmény kézhezvételét követően előzetes felülvizsgálati 
eljárás keretében megvizsgálja, hogy a versenyző rendelkezik-e gyógyászati 
célú mentességgel vagy történt-e nyilvánvaló eltérés a nemzetközi 
tesztkövetelményektől. 
Ilyennek minősül, ha a mintavételre nem a vonatkozó szabályok szerint 
került sor vagy a mintavétel dokumentálása során megsértették az eljárási 
rendet. 
Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, 
hogy a versenyző gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy 
nyilvánvalóan eltértek a nemzetközi tesztkövetelményektől, a pozitív 
eredménnyel járó hátrányos következmények nem alkalmazhatók
-amennyiben az “A” jelű minta pozitív eredménnyel jár a HUNADO 
azonnali hatállyal tájékoztatja a versenyzőt arról,hogy pozitív vizsgálati 
eredmény született és ezáltal melyik doppingellenes szabályt szegte meg.
A versenyzőnek jogában áll haladéktalanul kérni a “B” jelű mintája 
vizsgálatát,ennek helyét és időpontját a HUNADO tájékoztatja a 
versenyzőt,ahol a versenyzőnek illetve az általa választott képviselőnek joga
van jelen lenni.
Amennyiben a versenyző nem él a “B” jelű minta vizsgálati lehetőségével 
ezzel elismeri,hogy lemondott ennek jogáról.
-a versenyzőnek joga van kérni mindkét vizsálati dokumentációt
-pozitív vizsgálati eredmény esetén a HUNADO értesíti az MVWSZ-t,a 
WADA-t és az IWWF-t
- abban az esetben, ha a “B” jelű minta nem igazolja az “A” jelű minta 
elemzését, az egész ellenőrzés negatívnak minősül. Ebben az esetben a 
HUNADO haladéktalanul tájékoztatja a versenyzőt, az MVWSZ-t, 
az IWWF-et, valamint a WADA-t.    
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-abban az esetben, ha a “B” jelű minta igazolja az “A”jelű minta elemzését, 
e megállapításról a HUNADO haladéktalanul tájékoztatja a versenyzőt, az 
MVWSZ-t, az IWWF-Et, valamint a WADA-t. 

A vizsgálati eredmények kezelésével, felülvizsgálatával, és a felülvizsgálatot
követő eljárásokkal kapcsolatos részletes szabályokat a 4. sz. Mellékletként 
csatolt HUNADO Doppingellenes Szabályzata 7.része tartalmazza.

6.§.

A doppingvétség

 Doppingvétséget követ el a versenyző ha:

1.-a testéből származó mintában jelen van a tiltólistán szereplő tiltott szer, 
annak származéka vagy markerje
2.-a tiltólistán szereplő tiltott szert vagy tiltott módszert használ, vagy a 
használatot megkísérli
3.-a mintaszolgáltatási kötelezettséget elkerüli, illetve megtagadja, vagy a 
mintaszolgáltatás – azt követően, hogy a versenyző azon való részvételi 
kötelezettségéről írásban értesítést kapott – a versenyző hibájából elmarad, 
továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a mintavételt egyéb 
módon akadályozza
4.-a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozik és a versenyen kívüli 
rendelkezésre állásra, ezen belül a tartózkodási helyére vonatkozó hol léti 
információk biztosítására és a doppingellenőrzésen való részvételre 
vonatkozó, az IWWF doppingellenes szabályzatában, valamint a 
doppingellenes szervezet szabályzatában meghatározott tájékoztatási 
követelményeket megszegi, az ellenőrzést elmulasztja és mulasztását 
elfogadhatóan nem indokolja
5.-a doppingellenőrzés bármely szakaszát manipulálja, vagy azt megkísérli
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6.-a versenyen, vagy a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén tiltott szert
birtokol, vagy azzal rendelkezik, illetve tiltott módszert alkalmaz, kivéve, ha
igazolja, hogy gyógyászati célú mentességet élvez
7.-tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel üzérkedik, vagy azt megkísérli
8.-szakmai, vagy sporttal kapcsolatos minőségben kapcsolatot tart olyan, 
sportolót segítő személlyel, vagy annak közvetítőjével, fedőszemélyével, aki
eltiltás hatálya alatt áll, vagy doppingvétség miatt elítéltek, vagy 
foglalkozása gyakorlásától eltiltották

Doppingvétséget követ el a sportszakember, vagy más személy, ha:
1.-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
2.-a tiltott szert a versenyzőnek beadja, vagy a tiltott módszert a 
versenyzővel összefüggésben alkalmazza, a tiltott szert a versenyző részére 
értékesíti, átadja, tiltott szer vagy módszer felhasználását, alkalmazását 
egyéb módon lehetővé teszi, illetve ezeket megkísérli
3.-a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer 
alkalmazásához segítséget nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket 
megkísérli
4.-a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli
5.-tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, illetve valaki a 
versenyzőnek a doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a 
doppingellenes szervezetnek
6.-bűnrészességet követ el bármely doppingvétség, doppingvétség kísérlet 
megvalósításában való közreműködés, bátorítás, segítségnyújtás, felbujtás, 
összejátszás, ennek leplezése megvalósításában
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7.§.

A doppingbüntetések

A doppingbüntetések teljeskörű kiszabásáról a HUNADO Doppingellenes 
Szabályzatának 9.és 10.cikke rendelkezik.Kiemelve:

1.Doppingvétség megállapítása esetén a versenyzőre az alábbi büntetések 
szabhatók ki: 
-a 4. sz. Melléklet 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 vagy 2.9 Cikkben meghatározott 
doppingvétségek elkövetése esetén IWWF/MVWSZ által felügyelt 
versenyen való részvételtől eltiltás négy év időtartamú, nem szándékos 
doppingvétség esetén kettő év időtartamú
-a 4. sz. Melléklet 2.4, 2.10 Cikk megsértése esetén az eltiltási időszak 
legalább kettő év, amely legalább egy évre csökkenthető
-a 4. sz. Melléklet 2.7 vagy 2.8 Cikk megsértése esetén az eltiltási időszak 
négy évtől élethosszilag tartó eltiltásig terjed
-harmadik doppingvétség elkövetése minden esetben élethosszig tartó 
eltiltást von maga után
-a többszörös doppingvétségre vonatkozó szabályok abban az esetben 
alkalmazhatók, ha az egyes doppingvétségeket 10 éven belül követték el
2.A versenyzőre az eltiltás büntetés mellett:
-az MVWSZ által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő
megvonása
-hivatásos versenyzőre a sporttevékenységből származó előző évi nettó 
átlagjövedelmének tizenkettő havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés 
szabható ki
3.A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként megállapított 
doppingvétség a vétkes versenyző adott versenyen elért eredményének 
érvénytelenítését vonja maga után, továbbá amennyiben a versenyző a 
sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerést, 
eredménypontot, érmet, oklevelet kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni. 
4.Ha a sportszakember a doppingvétséget kiskorú versenyző sérelmére 
követi el, az eltiltása élethosszig tart. 
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5. A sportszakemberre az eltiltás büntetés mellett:
-az MVWSZ által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő
megvonása
-legfeljebb a sportszakember IWWF/MVWSZ sportszakmai 
tevékenységéből származó előző évi nettó átlagjövedelmének tizenkettő havi
összegét meg nem haladó pénzbüntetés szabható ki
- amatőr versenyzőre, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján 
tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki
6.Versenyzőre, sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést az MVWSZ 
pénztárába kell befizetni. Az MVWSZ a pénzbüntetés összegét köteles a 
doppingellenes tevékenységére fordítani, azaz a HUNADO 
közreműködésével mintavételeket végezni és doppingellenes felvilágosítási 
programokat rendezni. 

8.§.

Eltiltás

1.Az a személy,aki doppingétség miatt az eltiltás hatálya alatt áll:
 -doppingellenes tevékenységben résztvevő szervezet programjain      
semmilyen formában nem vehet részt
 -nem vehet részt versenyrendszerben szervezett versenyeken
 -nem vehet részt versenyrendszerben szervezett  
edzésen,edőtáborokban,rendezvényeken
 -határozott idejű eltiltás esetén a versenyző köteles a tartózkodási helyéről 
és annak változásairól értesíteni az MVWSZ-t és a doppingellenes szervek 
rendelkezésére állni versenyen kívüli vizsgálatok céljából
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9.§.

Általános rendelkezések

A jelen szabályzatban nem határozott kérdésekben a 
Sporttörvény,a doppingellenes tevékenységről szóló 
Kormányhatározat,a HUNADO Doppingellenes 
Szabályzata(www.antidopping.hu-elérhetőségen),MVWSZ 
Alapszabálya és az IWWF Doppingellenes Szabályzata szerint 
kell eljárni.Eltérő értelmezés során az IWWF Doppingellenes 
Szabályzata az irányadó.

A jelen szabályzat hatálya alá tartozó sportoló és 
sportszakember köteles a szabályzat mellékleteként csatolt 
nyilatkozat aláírásával alávetni magát a Nemzetközi Sport 
Választott Bíróság (Court of Arbitration for Sport; a 
továbbiakban: „CAS”) kizárólagos joghatóságának (alávetés) 
azon ügyekben, amelyekben a sportág nemzetközi 
szövetségének Doppingellenes Szabályzata, vagy a HUNADO 
Szabályzat szerinti jogorvoslati fórum a CAS.”

Amennyiben a HUNADO és a Szövetség szabályzata ütközik 
egymással,minden esetben a HUNADO szabályzata az érvényes.

1.Jelen szabályzat hatályba lépésével az eddigi MVWSZ 
Doppingszabályzata érvényét vesztette.
2.Jelen szabályzatot az MVWSZ 2021.11.07..-i Elnökségi Ülésén elfogadta 
és hatályba léptette. 



Mellékletek:
1.sz. Melléklet:   Sportolói adatkezelési hozzájárulás
2.sz. Melléklet:   Kiskorú sportolói adatkezelési hozzájárulás minta
3.sz. Melléklet:   Sportoló és Sportszakember alávetési nyilatkozat minta
4.sz. Melléklet:   HUNADO Doppingellenes Szabályzata

Budapest,2020.04.21.
                                Némethné Schäfer Szilvia
                                    MVWSZ Főtitkár



                       1. sz. Melléklet 

  
 
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS:    
Alulírott (név)………………………………….
Szül. hely, idő: ………………………………...
Anyja neve: ……...…………………………….  Lakcím: 
………………………………………..
Sportszervezet: ………………………………... a Magyar Vízisí és 
Wakeboard Szövetség/1039 Bp.Losonc u.10.– a továbbiakban: 
Sportszövetség – által kiállított vízisí/wakeboard sportágban 
versenyengedéllyel rendelkező sportolóként hozzájárulok ahhoz, hogy a 
Magyar Antidopping Csoport a doppingellenes tevékenység szabályairól 
szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a sportbeli dopping 
elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. 
rendeletben foglalt doppingellenes tevékenysége körében:
-a fent megjelölt adataimat, 
-az általam önkéntesen szolgáltatott holléti (ún. whereabouts) információkat,
-az esetleges gyógyászati célú mentességemet és az azt megalapozó 
adatokat, -a mintavételek során általam kitöltött nyomtatványokon megadott 
adataimat, -az esetleges korábbi mintaszolgáltatásaim és doppingfegyelmi 
vétségeim tényét doppingellenőrzés, doppingellenes statisztikai elemzést,
egy esetleges doppingeljárás lefolytatása céljából, a Sportszövetség, a 
Sportszövetség nemzetközi szövetsége, valamint a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökség részére, a jelen nyilatkozat aláírásától számított 
tíz éven belül továbbítsa, valamint a Sportszövetség, a Magyar Antidopping 
Csoport, a Sportszövetség nemzetközi szövetsége, és a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökség nyilvántartsa az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
foglaltaknak megfelelően. 
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Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy doppingellenőrzésem „A” (és „B”) 
mintájának pozitív vizsgálati eredménye, valamint doppingvétséget 
megalapozó egyéb magatartásom esetén erről, továbbá az előzetes 
felülvizsgálati eljárás, valamint a doppingeljárás eredményéről az 43/2011. 
(III. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tájékoztatást kapjon a 
mintavételt megrendelő doppingellenes szervezet, a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökség, a Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség, a 
Sportszövetség nemzetközi szövetsége, az UIM, valamint a sportpolitikáért 
felelős miniszter. A fenti adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és 
jogorvoslati lehetőségeimről a Szövetség tájékoztatott. 

 

Kelt: ……………………………..

  
                                ……………………………………                            
                                           aláírás  

Korlátozottan cselekvőképes sportoló esetén törvényes képviselőjének 
beleegyezése, utólagos jóváhagyása: 

........................................................    .....................................................
         aláírás                           aláírás

  
        



                       2. sz. Melléklet    

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJRULÁS 18 ÉV ALATTI 
SPORTOLÓ DOPPINGELLENŐRZÉSÉHEZ:    
Alulírott ……………………………………....(törvényes képviselő) 
Szül. helye, ideje: ……………………..….......
Anyja neve: ……………………………..…....  Lakcíme: 
……………………………………...
és  
Alulírott…………………………………….....(törvényes képviselő)
Szül.helye,ideje: …………………...……........
Anyja neve: ………………....………………..  Lakcíme: 
……………………………………..  
mint a kiskorú 
Gyermek neve:..................................................(kiskorú)
Szül.helye,ideje: ……………….......................
Anyja neve:…………………………….……..
Lakcíme: ……………………………………...
Sportága:............................................................  
Sportszövetsége:Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség
 
Törvényes képviselői hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a Kiskorú a 
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. 
rendeletben, valamint a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 
kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben foglalt 
doppingellenes tevékenység körében doppingellenörzés keretein belül 
ellenőrizhető legyen.   
Kelt: …………………………….. 

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



   törvényes képviselő aláírása          törvényes képviselő aláírása  

                         3. sz. Melléklet 
   

NYILATKOZAT NEMZETKÖZI SPORT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG 
(COURT OF ARBITRATION FOR SPORT - CAS) KIZÁRÓLAGOS    
HATÁSKÖRÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL    

Alulírott …………………………………................... 
Szül. hely, idő: ………………………………….........
Anyja neve: ………………………………………….  Lakcím: 
………………………………………............
Sportszervezet:.............................................................. 
A Magyar Vízisí és Wakeboard szövetség( továbbiakban: Sportszövetség) 
által a vízisí/wakeboard sportágban igazolt sportoló / szervezetrendszerében 
tevékenykedő sportszakember (a megfelelő aláhúzandó)   
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 
99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet, a doppingellenes tevékenység szabályairól 
szóló 41/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzetközi 
doppingellenes szervezet feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport 
(HUNADO) érvényes Doppingellenes Szabályzata alapján, alávetem magam
a Nemzetközi Sport Választott Bíróság (Court of Arbitration for Sport – 
CAS) kizárólagos joghatóságának (alávetés) azon ügyekben, amelyekben a 
HUNADO Doppingellenes Szabályzata jogorvoslati fórumként a CAS-t 
határozza meg.  
Elfogadom, hogy ezen eljárásokra CAS eljárási és ítélkezési szabályzata az 
irányadó.   
Kelt: ……………………………..
   
                                 ……………………………………           
                                             aláírás    

Korlátozottan cselekvőképes sportoló esetén törvényes képviselőjének 
beleegyezése, utólagos jóváhagyása: 
   
……………………………………..    …………………………….............
          aláírás                               aláírás                                                  



                        

                        4.sz.Melléklet

  A MAGYAR NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET

     (HUNGARIAN ANTI-DOPING ORGANIZATION)

                    FELADATAIT ELLÁTÓ

             MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT
 
             DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA

                    2015.JANUÁR 1.



              
                         


