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A Magyar Baseball és Softball Szövetség dopping ellenes szabályzata
A MOBSSZ Elnöksége a Szövetség dopping ellenes szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:

1. §
Szabályzat célja és hatálya
(1)
A MOBSSZ célja jelen szabályzattal a Sporttörvény rendelkezéseivel összhangban a sportolás és
versenyzés tisztaságának biztosítása valamint a sportolók egészségének megőrzése.
(2)
Jelen dopping szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a MOBSSZ (a továbbiakban: a
Szövetség) által szervezett versenyrendszerben megrendezett versenyeken résztvevő sportolókra, valamint a
sportoló felkészítésében, illetve irányításában résztvevő sportszakemberekre, a Szövetség tagszervezeteire.
(3)
A Nemzetközi Szövetség (CEB, ESF, WBSC) által szervezett versenyeken az adott szervezet doppingellenőrzési szabályzata alkalmazandó.

2.§
Dopping fogalma
A Szabályzat alkalmazásában:
a)
dopping: a doppinglista szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó, - vagy annak elfedését,
illetve gyorsabb kiürítését elősegítő – szer, készítmény vagy élettani vegyület, továbbá a doppingellenes
tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: a kormányrendelet) 1. számú
melléklete szerinti módszer, valamint az WBSC, CEB, ESF dopping-ellenőrzési szabályzatának alapján a
Szövetség részére megküldött listán szerelő szer, készítmény vagy eljárás.
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 az elvárt eredményre vezet-e.
c)
doppinglista: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvos Bizottsága, a Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökség (WADA), illetve az illetékes nemzetközi sportszervezetek (nemzetközi sportági szakszövetségek,
Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportja) által időszakonként aktualizált és közzétett azon
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hatóanyagok jegyzéke, amelyeknek a sportoló szervezetéből történő kimutatása esetén a doppingolás megállapítást
nyer. A doppinglistát a kormányrendelet melléklete tartalmazza.
d)
doppingellenes tevékenység: az az ellenőrző, felvilágosító és nevelő tevékenység, amelynek célja, hogy
a sportoló sportteljesítménye fokozása érdekében doppingot ne használjon fel.
e)
sportszakember: a sportoló felkészítésében, irányításában közreműködő edző, sportorvos, sportvezető,
tisztségviselő.

3.§
Dopping tilalom
A Szövetség, a tagszervezetei, illetve a Szövetség felhatalmazása alapján más személy által rendezett, szervezett
versenyen, a felkészülési időszakban a sportoló doppinglistán szereplő teljesítményfokozó szereket,
készítményeket nem használhat fel, módszereket nem alkalmazhat még akkor sem, ha az adott doppingfajta
egészségügyi kockázattal nem jár.
Tilos a sportoló részére sportteljesítmény fokozása érdekében az doppinglistán szereplő szerek, készítmények
előállításához, megszerzéséhez, felhasználásához, illetve az ilyen módszerek alkalmazásához segítséget nyújtani,
azok felhasználásában közreműködni, illetve a felhasználást lehetővé tenni.

Ha a sportszakember tudomására jut, hogy a sportoló doppingol, illetve valaki a sportolónak a doppingoláshoz
segítséget nyújt, azt köteles bejelenteni a Szövetségnél, sportorvos esetében a Magyar Orvosi Kamara Etikai
Bizottságának.
A versenytől, edzéstől való visszalépés, illetve a verseny, edzés előtt vagy a versenyen, edzésen bekövetkezett
sérülés nem mentesíti a sportolót a doppingellenőrzéstől.

4.§
Szövetség feladatai
Szövetség
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a)
gondoskodik a Szabályzat folyamatos karbantartásáról, figyelemmel a mellékletben felsorolt szerekre és
módszerekre,
b)
gondoskodik a Szabályzatnak, a kormányrendeletnek, a sportági nemzetközi szervezetek doppingellenőrzési szabályzatának, valamint azok módosításainak a tagszervezethez történő eljuttatásáról,
c)

nyilvántartja a doppingvizsgálati eredményeket,

d)

lefolytatja a doppingvétség alapján indított, hatáskörébe tartozó eljárásokat,

f)

évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a 6 § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését.

5.§
Feladatok ellátása
A Szövetség a 4. § szerinti feladatait a főtitkár útján látja el:

6.§
Tagszervezetek feladatai
A tagszervezet
a) ismerteti a Szabályzatot ismertetni sportvezetőikkel, sportszakembereikkel és a sportolóival.
b) a sportolóval kötött sportszerződésekben vagy annak mellékleteként köteles feltüntetni, hogy a sportoló
a doppinggal kapcsolatos információkat és a Szövetség dopping szabályzatát, a nemzetközi versenyen
induló sportolók a nemzetközi dopping szabályzatát ismeri, és arra vonatkozó kötelezettségvállaló
nyilatkozatot, hogy tartózkodik a doppingszerek és módszerek alkalmazásától.
c) – amennyiben a sportoló orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus betegségben szenved, amely
indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, és erre tekintettel
gyógyászati célú mentességért folyamodik sportorvosán, sportszervezetén keresztül – a sportoló vagy a
sportorvos bejelentését követő 48 órán belül írásos jelentésben számol be az esetről a Szövetségnek,
amelyhez csatolja az orvosi- vagy kórházi igazolásokat.

7.§
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Doppingellenőrzés
A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett vagy bejelentés nélküli, és kiterjed minden
– amatőr, szerződéses amatőr, vagy hivatásos, versenyengedéllyel rendelkező – sportolóra.
Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyeken, illetve a versenyeken kívüli időszakban is.
Az ellenőrzés elrendelésére jogszabályban feljogosított szerv, a Szövetség, a sportrendezvény szervezője, illetve
az általuk erre feljogosított szervezet vagy személy jogosult.
A doppingellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy az a sportoló emberi méltóságát ne sértse.

8.§
Doppingellenőrzés feltételeinek biztosítása
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.
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.
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.
Az ellenőrzés költségeit – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az ellenőrzést elrendelő Nemzeti
Doppingellenes Koordinációs Testület vagy a verseny szervezője viseli.

9.§
Doppingellenőrzés végzése
Az ellenőrzés vizelet, illetve vér mintavétellel történik.
A mintavételi eljárás részletes szabályait a kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

1108 Budapest, Semsey Andor utca 9 fsz3.
Adósz.:18065255-1-42 Banksz: MagNet 16200209-00136574-00000000 Nytsz.: 46
// web:www.baseball.hu //email: office@baseball.hu

10.§
Doppingellenőrzés kiértékelése
(1)
Ha a doppingellenőrzésre levett „A” jelű minta vizsgálatának eredménye pozitív, a Szövetség főtitkára
előzetes felülvizsgálati eljárás keretében megvizsgálja, hogy
a)

a sportoló nem rendelkezik-e a 6. § c) pontja szerinti 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.

11.§
Pozitív doppingellenőrzési eredmény
Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú mentességet, vagy olyan nyilvánvaló eltérést a
nemzetközi tesztkövetelményektől, 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;

c)

a sportolónak jogában áll kérni a „B” jelű mintája analízisét;

d)
a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a sportoló lemondott a „B” jelű minta
vizsgálatának jogáról;
e)
a sportolónak, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen lenni a „B” jelű minta
kinyitásánál és vizsgálatánál;
f)

a sportolónak jogában áll kérni az „A” és „B” jelű mintája vizsgálati dokumentációját.

12.§
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Doppingvétség
(1)

Doppingvétséget követ el a sportoló, 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;

c)
a mintaszolgáltatási kötelezettséget megtagadja, vagy a mintaszolgáltatás - azt követően, hogy a sportoló
erről írásban értesítést kapott – a sportoló 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 információk
biztosítására és a doppingellenőrzésen való részvételre vonatkozó, a doppingellenes szervezet szabályzatában
meghatározott tájékoztatási követelményeket megszegi;
e)

a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli;

f)
a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, illetve tiltott
módszert alkalmaz, kivéve, ha igazolja, hogy a 13. § (2)-(4) bekezdései szerinti gyógyászati célú mentességet
élvez.
(2)

Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha

a)
a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén a sportolóval összefüggésben tiltott szert birtokol, vagy azzal
rendelkezik, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az a sportoló engedélyezett gyógyászati célú mentességére
figyelemmel történik;
b)
a tiltott szert a sportolónak beadja vagy a tiltott módszert a sportolóval összefüggésben alkalmazza, a
tiltott szert a sportoló részére értékesíti, átadja, tiltott szer vagy módszer felhasználását, 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 sportoló doppingol, illetve valaki a sportolónak a doppingoláshoz segítséget nyújt,
és ezt nem jelenti be a doppingellenes szervezetnek.
13.§

1108 Budapest, Semsey Andor utca 9 fsz3.
Adósz.:18065255-1-42 Banksz: MagNet 16200209-00136574-00000000 Nytsz.: 46
// web:www.baseball.hu //email: office@baseball.hu

Doppingvétség következményei
(1)
A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként megállapított doppingvétség doppingeljárás
lefolytatása nélkül az adott versenyen elért eredmények megsemmisítését vonja maga után, továbbá amennyiben
a sportoló a sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerést, érmet, oklevelet kapott, azokat
köteles visszaszolgáltatni.
(2)
Az (1) bekezdésben meghatározottak alkalmazása akkor is kötelező, ha a sportoló bizonyítja, hogy a
doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság sem terheli.

14.§
Doppingeljárás
Ha a sportoló a 12. § (1) bekezdése szerinti doppingvétség elkövetésével gyanúsítható, illetve a doppingolás
tényét elismeri, vele szemben doppingeljárást kell lefolytatni.
Ha a sportszakember a 12. § (2) bekezdése szerinti doppingvétség elkövetésével gyanúsítható, vele szemben
doppingeljárást kell lefolytatni.

15.§
Doppingvétség büntetése
(1)
Doppingvétség megállapítása esetén – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a sportolóra az alábbi
büntetések szabhatók ki:
a)
a 12. § (1) bekezdésének a), b), c), e) és f) pontjaiban meghatározott doppingvétségek elkövetése esetén
versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől
aa)

első alkalommal két év időtartamú,

ab)

második alkalommal végleges eltiltást;

b)
a 12. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott doppingvétség
versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől
ba)

első alkalommal három hónaptól két évig,

elkövetése esetén
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bb)

második és további alkalommal két évtől négy évig tartó eltiltást;

(2)
A kormányrendelet 1. számú melléklet IV. pontja szerinti speciális szereknek a sportoló szervezetében
való jelenléte esetén - amennyiben a sportoló bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása érdekében
alkalmazta - a büntetés:
a)
első esetben szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy versenyrendszerben szervezett versenyen
való részvételtől legfeljebb egy év időtartamú eltiltás;
b)

második alkalommal két év időtartamú eltiltás;

c)

harmadik vétség esetén végleges eltiltás.

(3)

A sportolóra 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,

c)
legfeljebb a hivatásos sportoló sporttevékenységből származó előző évi nettó átlagjövedelmének hathavi
összegét meg nem haladó pénzbüntetés
szabható ki.

16.§
Sportszakember büntetése
(1)

Doppingvétség megállapítása esetén a sportszakemberre az alábbi büntetések szabhatók ki:

a)
a 12. § (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)
a 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott doppingvétségek elkövetése esetén – a (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel – a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől
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ba) első alkalommal négy év időtartamú,
bb) második alkalommal végleges eltiltást;
c)
a 12. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott doppingvétség elkövetése esetén a sportszakmai
tevékenységben történő részvételtől
ca) első alkalommal három hónaptól két évig,
cb) második és további alkalommal két évtől négy évig terjedő eltiltást.
(2)
Ha a sportszakember a 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott doppingvétséget kiskorú
sportoló sérelmére követi el, a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől végleg el kell tiltani.
(3)
Ha a sportszakember a doppingvétséget a 15. § (2) bekezdésében 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.

(4)

A sportszakemberre az eltiltás büntetés mellett

a)

a Szövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása,

b)
legfeljebb a sportszakember szakmai tevékenységéből származó előző évi nettó átlagjövedelmének
hathavi összegét meg nem haladó pénzbüntetés
szabható ki.

17.§
Amatőr sportoló büntetése
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(1)
Amatőr sportolóra vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre
pénzbüntetés nem szabható ki.
(2)
A sportolóra, sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést a Szövetség pénztárába kell befizetni. A
Szövetség a pénzbüntetés összegét köteles a doppingellenes tevékenységére fordítani.

18.§
Enyhítő körülmények
(1)
Ha a sportoló a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem terheli a 13. § (1)
bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, vele szemben az egyébként meghatározott
eltiltás büntetés nem alkalmazható.
(2)
Ha a sportoló a doppingeljárás során bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság a 13. § (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 13. § (2) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti doppingvétség
tekintetében a (2)-(3) bekezdésében meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell.
(5)
Ha a sportoló vagy a sportszakember a doppingeljárás során érdemben közreműködik más versenyző,
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.

19.§
Eltiltás
(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)
A sportoló az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként, a sportszakember pedig sportolóként nem
tevékenykedhet.
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(3)
Az eltiltás hatálya alatt a sportoló köteles a tartózkodási helyéről, illetve annak megváltozásáról a
doppingellenes szervezetet tájékoztatni, és versenyen kívüli vizsgálatok céljából részére rendelkezésre állni.

20.§
Fellebbezés
A doppingfegyelmi eljárást első fokon a Szövetség Fegyelmi Bizottsága keretében működő háromtagú
doppingbizottság folytatja le.
A doppingfegyelmi eljárást másodfokon a Szövetség elnöksége által az elnökség soraiból kijelölt három tagú
bizottság folytatja le.
A másodfokú határozat a kihirdetésével végrehajtható – tekintet nélkül a (4) bekezdés szerinti kérelem
benyújtására.
A sporttevékenységtől eltiltás büntetés ellen a sportoló, a szakmai tevékenységtől eltiltás büntetés ellen a
sportszakember keresettel a bírósághoz fordulhat.

21.§
Hatályba lépés
Jelen Szabályzatot az MOBSSZ Elnöksége …/2017 határozatával fogadta el és 2017. február 28. napjával hatályba
léptette. A Szabályzatot a hatálybalépést követően elkövetett fegyelmi vétségek esetén kell alkalmazni.

