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1 FÜGGELÉK 
 



BEVEZETÉS 
 
A FINA 2008. április 8-ánt tartott Rendkívüli Kongresszusán úgy határozott, elfogadja a 
Nemzetközi Doppingellenes Kódex (továbbiakban Kódex) 2007-es módosításait. Az említett 
doppingellenes szabályok átvételre, és végrehajtásra kerültek, összhangban a Kódexben 
meghatározott, a FINA-ra vonatkozó kötelezettségekkel, illetve a FINA által a dopping 
„vizes” sportokból történő gyökeres kiirtására tett szakadatlan erőfeszítésének 
előmozdításával. 
 
A doppingellenes szabályok, csakúgy, mint a versenyszabályok, olyan sportszabályok, 
amelyek meghatározzák, hogy milyen feltételek mellett űzhető egy sportág. A versenyzők és 
egyéb személyek úgy fogadják el ezeket a szabályokat, mint a részvétel feltételét, és magukra 
nézve kötelezőnek tekintik őket. jelen sport specifikus Szabályzat és eljárásrend, melynek 
célja a doppingellenes szabályok világszintű és harmonizált úton való érvényre juttatása, 
természetében egyedi, ily módon a büntetőeljárásra vagy a munkaügyekre vonatkozó elvek és 
jogi kritériumok jelen Szabályzatra nem vonatkoznak, azt nem korlátozzák. Egy eset 
tényállásának és vonatkozó jogszabályaink áttekintésekor minden bíróságnak, választott 
bíróságnak, és egyéb ítélkező testületnek tisztában kell lennie a Kódex egyedi természetével 
és tiszteletben kell tartania azt, valamint annak tényét, hogy jelen Szabályzat egy széles 
résztvevői kör egyetértését képviseli világszerte a tiszta sport érdekében. 
 
 
A Kódex és a FINA Doppingellenes Szabályzatának alapvető célja 
 
A doppingellenes programok célja, hogy megőrizzék azt, ami valójában értékes a sportban. 
Erre a valós értékre gyakran hivatkoznak úgy, mint a ”sport szelleme”; mely a sport lényege; 
nem más, mint becsületesen játszani. A sport szelleme az emberi test, lélek és szellem ünnepe, 
és a következő értékek jellemzik: 
 

- Etika, fair play és becsület 
- Egészség 
- Kitűnő teljesítmény 
- Jellem és műveltség 
- Vidámság és öröm 
- Csapatmunka 
- Eltökéltség és elhivatottság 
- A szabályok és a jog tisztelete 
- Önbecsülés és más résztvevők tisztelete 
- Bátorság 
- Közösség és szolidaritás 

 
A dopping legalapvetőbben ellentétes a sport szellemiségével. 
 
 
Hatáskör 
 
Jelen Szabályzat minden Tagszövetségre és azok tagjaira, minden kontinentális testületre 
vagy regionális szervezetre, és ezen szervezetek vagy a FINA tevékenységében résztvevőkre 
a résztvevők tagsága, akkreditációja, illetve a FINA, annak Tagszövetségeiben vagy ezen 



szervezetek tevékenységeiben, vagy versenyeiben való részvétel alapján vonatkoznak, és 
kötelező érvényűek. 
 
Minden Tagszövetség megfelel jelen Doppingellenes Szabályzatnak. A Tagszövetségek 
szabályozásának utalnia kell arra, hogy minden FINA szabályt, beleértve jelen 
Doppingellenes Szabályzatot is, a saját szabályzatuk szerves részének tekintik, és közvetlenül 
alkalmazhatók az egyes Tagszövetségek joghatósága alá tartozó versenyzőkre, a versenyzőket 
segítő személyzetre, az edzőkre, az orvosokra, a csapatvezetőkre, és klub, valamint szövetségi 
képviselőkre, akik jelen Szabályzatot elfogadják, és ennek szellemében cselekszenek. Minden 
Tagszövetség, mint a FINA tagja, vállalja, hogy: 

a. minden doppingellenőrzés eredményéről tájékoztatja a FINA-t, a DSZ 14 cikkelynek 
megfelelően; 

b. lehetővé teszi a FINA számára, hogy doppingellenőrzést végezzen a Tagszövetség 
nemzeti bajnokságain, vagy más a Tagszövetség joghatósága alá tartozó versenyen; 

c. lehetővé teszi a FINA számára, hogy előre be nem jelentett ellenőrzést végezzen 
bármely a Tagszövetség joghatósága alá tartozó versenyzőn. 

 
Minden versenyző köteles magát a FINA által végzett ellenőrzésnek alávetni versenyen belül, 
versenyen kívül, előre bejelentett ellenőrzésen, előre be nem jelentett ellenőrzésen. A 
versenyző mindig köteles magát ellenőrzés alá vetni meghatalmazott hivatalos személy 
felszólítására.  
 
A Tagszövetségek felelőssége biztosítani, hogy minden a Tagszövetség versenyzőjén végzett 
nemzeti szintű doppingellenőrzés megfelel jelen Doppingellenes Szabályzatnak. Néhány 
esetben a Tagszövetség maga végzi a doppingellenőrzést, jelen Szabályzatnak megfelelően. 
Más országokban a Tagszövetség több doppingellenőrzési feladatát is a nemzeti 
doppingellenes szervezetre ruházta át. Ezekben az országokban, jelen Szabályzat 
Tagszövetségekre vonatkozó hivatkozásai a Tagszövetség nemzeti doppingellenes 
szervezetére alkalmazandók. 
 
 
DSZ 1 A DOPPING DEFINÍCIÓJA 
 
A doppingolás egy vagy több, a DSZ 2.1-2.8 cikkelyekben meghatározott doppingvétség 
elkövetése. 
 
DSZ 2 DOPPINGVÉTSÉGEK 
 
[Kommentár DSZ 2: A DSZ 2 cikkely célja azon körülmények és elkövetési magatartások 
meghatározása, melyek a doppingellenes szabályok megsértésének minősülnek. A 
doppingügyekben lefolytatott meghallgatások azon az alapon indulnak, hogy e szabályok 
közül egyet vagy többet megsértettek.] 
 
A versenyzők, illetve egyéb személyek felelőssége, hogy ismerjék, mi számít 
doppingvétségnek, és mik azok a szerek és módszerek, melyek a Tiltólistán szerepelnek. 
 
 

DSZ 2.1 Tiltott anyag, vagy annak származékainak vagy markereinek 
jelenléte a Versenyző testéből származó mintában 

 



DSZ 2.1.1 A versenyző személyes kötelezettsége elkerülni azt, hogy 
tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. A versenyző felelős bármilyen, 
a mintájában talált tiltott anyag, származék vagy marker jelenlétéért. 
Ennek megfelelően a DSZ 2.1 cikkelyben meghatározott 
doppingvétség megállapításához nem szükséges annak bizonyítása, 
hogy szándékosság, önhiba, gondatlanság vagy tudatos használat 
terheli a versenyzőt.  

 
[Kommentár DSZ 2.1.1: arra az esetre, ha a doppingvétséget a tiltott 
anyag (vagy annak származékai vagy markerei) jelenléte alapozza 
meg, a Kódex az objektív felelősség elvét alkalmazza, mely 
megtalálható az Olimpiai Mozgalom Doppingellenes Szabályzatában 
(OMADC), és a Kódexet megelőző doppingellenes szabályzatok 
túlnyomó többségében is. Az objektív felelősség elve alapján, minden 
esetben, ha tiltott anyagot találnak egy versenyző testéből származó 
mintában, megállapítandó a doppingvétség. A vétség megállapítása 
független attól, hogy a versenyző szándékosan vagy vétlenül 
használta a tiltott anyagot, esetleg gondatlan volt vagy más módon 
hibás. Amennyiben a pozitív minta egy verseny során végzett 
doppingellenőrzés eredménye, úgy az adott versenyen elért 
eredmények automatikusan érvénytelenítésre kerülnek (DSZ 9 (Az 
egyéni eredmények automatikus érvénytelenítése)). Azonban a 
versenyzőnek lehetősége van arra, hogy elkerülje vagy csökkentse a 
szankciókat, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a felelősség nem, 
vagy csak kis mértékben terheli őt (DSZ 10.5 (Az eltiltási időszak 
törlése vagy csökkentése kivételes körülmények esetén)), vagy 
bizonyos körülmények között nem tervezte sportteljesítményének 
fokozását (DSZ 10.4 (Az eltiltási időszak törlése vagy csökkentése 
kivételes körülmények esetén meghatározott anyagoknál)). 

 
Az objektív felelősség elvének alkalmazása arra az esetre, amikor a 
versenyző testéből származó mintában tiltott anyag van, annak 
lehetőségével, hogy a szankciók meghatározott körülmények 
fennállása esetén megváltoztathatók, ésszerű egyensúlyt teremt a 
doppingellenes szabályok minden „tiszta” versenyző érdekében 
szükséges hatékony érvényesítése és azon méltányossági szabály 
között, hogy amennyiben a tiltott anyag szervezetbe kerülése 
tekintetében a versenyzőt nem terheli szándékosság vagy 
gondatlanság, úgy helye van a kivételes körülmények figyelembe 
vételének. Fontos hangsúlyozni, hogy míg a doppingvétség 
megállapítása az objektív felelősség elvén nyugszik, addig a 
határozott időre szóló eltiltás alkalmazása nem automatikus. Az 
objektív felelősség Kódexben megállapított elvét a CAS határozatai 
következetesen fenntartják.] 

 
DSZ 2.1.2 A DSZ 2.1 cikkely értelmében a doppingvétség elégséges 
bizonyítéka a következők bármelyike lehet: a tiltott anyag, vagy 
annak származékainak vagy markereinek jelenléte a versenyző A 
mintájában, amennyiben a versenyző lemond a B minta elemzéséről, 
és a B mintát nem elemzik; vagy amennyiben a versenyző B mintáját 



elemzik, és a versenyző B mintájának elemzése megerősíti a tiltott 
anyag, vagy annak származékai vagy markerei jelenlétét a versenyző 
A mintájában.  

 
[Kommentár DSZ 2.1.2: A FINA vagy annak eredménykezelésért 
felelős Tagszövetsége saját mérlegelési jogkörében úgy határozhat, 
hogy a B mintát akkor is elemezteti, ha a versenyző nem kéri a B 
minta elemzését.] 

 
DSZ 2.1.3 Azon anyagok kivételével, melyekre a tiltólista egyedi 
mennyiségi küszöböt állapít meg, a tiltott anyagnak, vagy annak 
származékainak vagy markereinek a versenyző testéből származó 
mintában bármilyen mennyiségben észlelt jelenléte 
doppingvétségnek minősül. 

 
DSZ 2.1.4 A tiltólista rögzíthet olyan speciális szempontokat a 
Kódex 2.1 cikkelyében megfogalmazott általános szabály alóli 
kivételként, melyeket azon tiltott anyagok értékelésénél kell 
figyelembe venni, amelyeket a szervezet önmaga is képes előállítani. 

 
DSZ 2.2 Tiltott anyag, vagy tiltott módszer használata, illetve használatának 
kísérlete 

 
[Kommentár DSZ 2.2: A tiltott anyag használata, illetve használatának kísérlete 
mindig is bármely megbízható módszerrel megállapítható volt. Amint az a DSZ 3.2 
(A tények és a vélelmek bizonyításának módszerei) cikkely kommentárjában 
meghatározásra került, a doppingvétség DSZ 2.1 cikkely szerinti megállapításához 
szükséges bizonyítéktól eltérően a használat vagy a használat kísérlete 
megállapítható más megbízható módon is, például a versenyző beismerésével, 
tanúvallomással, okirati bizonyítékkal, longitudinális profil-meghatározás 
következtetéseivel, vagy más analitikai információ útján, mely egyébként nem 
teljesíti a tiltott anyag „jelenlétének” DSZ 2.1 cikkely szerinti követelményeit. 

 
Például, a használat bizonyítható az A minta elemzésének megbízható analitikai 
adatai alapján (a B minta elemzésével történő megerősítés nélkül is), vagy csak a B 
minta elemzésével, amennyiben a FINA vagy annak Tagszövetsége kielégítő 
magyarázattal szolgál a másik minta alapján a bizonyosság hiányára.] 

 
DSZ 2.2.1 Minden versenyző személyes kötelessége annak biztosítása, hogy 
tiltott anyag ne kerüljön a testébe. Ennek megfelelően, nem szükséges a 
versenyző részéről szándékot, vétkességet, gondatlanságot vagy tudatos 
használatot bizonyítani a tiltott anyag vagy a tiltott módszer használata 
tekintetében a doppingvétség megállapításához. 

 
DSZ 2.2.2 Tiltott anyag vagy tiltott módszer használatának vagy 
használatára tett kísérlet sikeressége vagy sikertelensége nem meghatározó. 
A doppingvétség elkövetésének megállapításához elegendő, hogy a tiltott 
anyagot vagy tiltott módszert használták vagy használatára tettek kísérletet. 

 



[Kommentár DSZ 2.2.2: Tiltott anyag „használatára tett kísérlet" 
igazolásához szükséges a versenyző szándékának bizonyítása. Az a tény, 
hogy a szándék szükséges lehet az e fajta doppingvétség bizonyításához, 
nem sérti az objektív felelősség elvét a DSZ 2.1 és a DSZ 2.2 cikkely 
megsértése esetén tiltott anyag vagy tiltott módszer használata tekintetében.  

 
Ha a versenyző versenyen kívül használ olyan tiltólistán szereplő anyagot, 
melynek használata egyébként nem tiltott versenyen kívül, az nem jelent 
doppingvétséget. (Azonban a tiltott anyag, vagy annak származékainak vagy 
markereinek jelenléte a versenyidőszakon belül gyűjtött mintában a DSZ 2.1 
(Tiltott anyag, vagy annak származékainak vagy markereinek jelenléte) 
cikkely megsértésének minősül, tekintet nélkül az anyag használatának 
lehetséges időpontjára.)] 

 
DSZ 2.3 A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás 
elmaradása megfelelő indoklás hiányában, azt követően, hogy a versenyző jelen 
Szabályzat szerint előírt értesítést kapott; vagy a mintaszolgáltatási kötelezettség 
megkerülése egyéb módon. 

 
[Kommentár DSZ 2.3: A mintaszolgáltatás meghiúsulása vagy megtagadása az 
értesítést követően tiltott volt már majdnem minden, a Kódexet megelőző 
doppingellenes szabályzatban is. Ez a cikkely kibővíti a jellemzően Kódexet 
megelőző szabályt a ” mintaszolgáltatási kötelezettség megkerülése egyéb módon” 
tényállással, mint tiltott magatartással. Ennek alapján például doppingvétségnek 
minősül, ha egy versenyző elrejtőzik az értesítést hozó, vagy ellenőrzést végezni 
kívánó doppingellenőr elől. A „megtagadás vagy a mintaszolgáltatás elmaradása” 
a versenyző által szándékosan és gondatlanul is elkövethető, míg a 
mintaszolgáltatási kötelezettség „megkerülése” kizárólag szándékosan követhető el 
a versenyző részéről.] 

 
DSZ 2.4 A versenyzők versenyen kívüli ellenőrzésen való rendelkezésre állására, 
ezen belül a versenyző hollétére vonatkozó információk biztosításának, valamint 
ellenőrzésen való részvételére vonatkozó követelmények megsértésének a 
Doppingellenőrzés Nemzetközi Szabványának megfelelő szabályok mentén történt 
megállapítása. Bármely kombinációban 18 hónapon belül előálló háromszori 
sikertelen mintavétel és/vagy adatszolgáltatási mulasztás, mely a versenyző felett 
joghatósággal rendelkező bármely doppingellenes szervezet által megállapításra 
került, doppingvétségnek minősül. 

 
[Kommentár DSZ 2.4: A jelen Szabályzat vagy más a Doppingellenőrzés 
Nemzetközi Szabványa szerint adatszolgáltatási mulasztást vagy sikertelen 
mintavételt megállapítani hivatott doppingellenes szervezet által megállapított 
különböző, a hollétre vonatkozó adatszolgáltatási mulasztás vagy sikertelen 
mintavétel együttesen kerül megítélésre jelen cikkely szerint. Megfelelő 
körülmények között a sikertelen mintavétel vagy adatszolgáltatási mulasztás a DSZ 
2.3 vagy DSZ 2.5 cikkely szerint doppingvétségnek minősülhet.] 

 
DSZ 2.5 A doppingellenőrzés bármely elemének manipulálása, illetve ennek 
kísérlete 

 



[Kommentár DSZ 2.5: ez a cikk azt a magatartást tiltja, amely meghiúsítja a 
doppingellenőrzést, de amely nem szerepelhet a tiltott módszerek jellemző 
definíciói között. Ilyen például az azonosítószámok megváltoztatása a ellenőrzési 
nyomtatványon a vizsgálat során, a B üveg eltörése a B minta elemzése során, vagy 
a valóságnak nem megfelelő információ nyújtása egy doppingellenes szervezetnek.] 

 
DSZ 2.6 Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása 

 
DSZ 2.6.1 versenyző által versenyidőszakban birtokolt bármely tiltott 
módszer vagy bármely tiltott anyag, vagy a versenyző által 
versenyidőszakon kívül birtokolt bármely tiltott módszer vagy bármely 
tiltott anyag, amely versenyen kívüli időszakban tiltott, kivéve, ha a 
versenyző igazolni tudja, hogy a birtoklás tekintetében a DSZ 4.4 
(Gyógyászati célú alkalmazás) cikkely szerint megfelelően jóváhagyott 
gyógyászati célú alkalmazási kivétellel rendelkezik, vagy más, elfogadható 
indoklást ad. 

 
DSZ 2.6.2 A versenyzővel, versennyel vagy edzéssel kapcsolatosan a 
versenyzőt segítő személyzet által versenyidőszakban birtokolt bármely 
tiltott módszer vagy bármely tiltott anyag, vagy a versenyzőt Segítő 
személyzet által versenyidőszakon kívül birtokolt bármely tiltott módszer 
vagy bármely tiltott anyag, amely versenyen kívüli időszakban tiltott, 
kivéve, ha a versenyzőt segítő személyzet igazolni tudja, hogy a birtoklás 
tekintetében a DSZ 4.4 (Gyógyászati célú alkalmazás) cikkely szerint 
megfelelően jóváhagyott gyógyászati célú alkalmazási kivétellel 
rendelkezik, vagy más, elfogadható indoklást ad. 

 
[Kommentár DSZ 2.6.1 és DSZ 2.6.2: Az elfogadható indokolás körébe nem 
tartozik tiltott anyag vásárlása vagy birtoklása olyan célból, hogy azt egy 
barátnak vagy rokonnak átadják, kivéve indokolható orvosi körülmények 
fennállása esetén, amikor a személy azt orvosi rendelvényre kapta, pl. 
inzulin vásárlása cukorbeteg gyermeknek.]  

 
[Kommentár DSZ 2.6.2: Az elfogadható indokolás körébe beletartozik 
például, ha a csapat orvosa tiltott anyagokat akut és sürgősségi helyzetek 
esetére tart.] 

 
DSZ 2.7 Üzérkedés vagy üzérkedés kísérlete tiltott anyaggal vagy tiltott 
módszerrel 

 
DSZ 2.8 Tiltott anyag vagy tiltott módszer versenyidőszakon belüli beadása a 
versenyzőnek vagy ennek kísérlete; vagy versenyidőszakon kívül tiltott anyag vagy 
tiltott módszer versenyidőszakon kívüli beadása a versenyzőnek vagy annak 
kísérlete; vagy azokban való közreműködés, bíztatás, segítség, felbujtás, azok 
leplezése vagy bármely más bűnsegédi, felbujtói közreműködés, mely 
doppingvétséggel vagy doppingvétségnek számító cselekedet kísérletével függ 
össze. 

 
DSZ 3 A DOPPINGOLÁS BIZONYÍTÁSA 
 



DSZ 3.1 A bizonyítás terhe és szintje 
 

A FINA-t és Tagszövetségeit terheli a doppingvétség megtörténtének bizonyítása. 
Amennyiben a FINA vagy egy Tagszövetsége doppingvétséget állapított meg, a 
bizonyításnak olyan szintűnek kell lennie, mely kellő meggyőző erővel bír a 
meghallgatást végző testület számára, figyelembe véve a felmerülő állítások 
komolyságát. A bizonyítás foka minden esetben legyen magasabb a puszta 
valószínűsítésnél, de nem kell többnek lennie, mint ami már meghaladja az 
indokolt kétség mértékét. Ahol jelen Szabályzat szerint a bizonyítás a 
doppingvétség elkövetésével vádolt versenyzőt vagy más személyt terheli, hogy 
megcáfoljon egy vélelmet, vagy igazolja meghatározott tények vagy körülmények 
fennállását, ott a bizonyítás foka elég, ha eléri a valószínűsítés szintjét, kivéve, ha a 
DSZ 10.4 és DSZ 10.6 cikkely szerint a versenyző nagyobb bizonyítási tehernek 
kell eleget tegyen.  

 
[Kommentár DSZ 3.1: A bizonyítás azon foka, amelynek egy doppingellenes 
szervezet meg kell, feleljen, ahhoz a fokhoz hasonlítható, melyet a legtöbb 
országban alkalmaznak hivatali kötelességszegés esetén. Ezt gyakran alkalmazták 
bíróságok és választottbíróságok is doppingügyekben. Lásd, például, a CAS 
következő ügyben hozott határozatát: N., J., Y., W. v. FINA, CAS 98/208, 22 
December 1998 .] 

 
DSZ 3.2 A tények és a vélelmek bizonyításának módszerei 
A doppingvétségekkel kapcsolatos tények bármilyen megfelelő módon 
bizonyíthatóak, beleértve a beismerést is. Az alábbi bizonyítási szabályok 
alkalmazandóak a doppingügyekben: 
 
[Kommentár DSZ 3.2: Például FINA vagy egy Tagszövetség doppingvétséget 
állapíthat meg a DSZ 2.2 (Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy 
használatának kísérlete) cikkely értelmében a versenyző vallomása, harmadik 
személyek hiteles tanúvallomása, megbízható okirati bizonyíték, a DSZ 2.2 
kommentárja szerint az A vagy a B minta megbízható vizsgálati adatainak alapján, 
vagy a versenyző vér- vagy vizeletminta-sorozatának profiljából levont 
következtetések alapján.] 

 
DSZ 3.2.1 A WADA akkreditált laboratóriumok esetében érvényesül a 
vélelem, miszerint a minta elemzése és őrzése tekintetében a 
Laboratóriumok Nemzetközi Szabványának megfelelően jártak el. A 
versenyző megcáfolhatja ezt, ha bebizonyítja, hogy eltértek a 
Laboratóriumok Nemzetközi Szabványától, mely eltérés miatt született a 
pozitív vizsgálati eredmény. 

 
Ha a versenyző vagy más személy cáfolja az előző vélelmet azt bizonyítva, 
hogy a Laboratóriumok Nemzetközi Szabványától eltértek, és a pozitív 
vizsgálati eredmény ennek az eredménye lehet, akkor a FINA-t vagy 
Tagszövetségét terheli a bizonyítás, hogy nem ezen eltérések eredménye a 
pozitív vizsgálati eredmény megállapítása. 

 
[Kommentár DSZ 3.2.1: A versenyzőt vagy más Személyt terheli annak 
igazolása, nagyobb súlyú bizonyíték útján, hogy a Laboratóriumok 



Nemzetközi Szabványától eltértek. Ha a versenyző, vagy más Személy így 
tesz, akkor a bizonyítási teher visszaszáll a FINA-ra vagy Tagszövetségére 
azt illetően, hogy a meghallgatást végző szerv által elvárt fokon bizonyítsa, 
hogy az eltérés nem okozta a pozitív vizsgálati eredményt.] 

 
DSZ 3.2.2 Bármely egyéb Nemzetközi Szabványtól, vagy más 
doppingellenes szabálytól vagy rendelkezéstől való eltérés, mely nem 
okozott pozitív vizsgálati eredményt vagy bármely más doppingvétséget, 
nem érvényteleníti az ilyen eredményeket. Ha a versenyző vagy más személy 
igazolja, hogy az egyéb Nemzetközi Szabványtól, vagy más doppingellenes 
szabálytól vagy rendelkezéstől való eltérés történt, és ez okozhatta a pozitív 
vizsgálati eredményt vagy más doppingvétséget, akkor a FINA-t vagy a 
Tagszövetségét terheli annak igazolása, hogy az eltérés nem okozott pozitív 
vizsgálati eredményt, vagy nem ezen nyugszik a doppingvétség ténybeli 
alapja. 

 
DSZ 3.2.3 A bírósági fellebbezéssel, vagy joghatósággal rendelkező 
szakmai büntető törvényszéki fellebbezéssel nem érintett határozat nem 
kifogásolható bizonyítékot jelent a határozattal érintett versenyző vagy más 
személy ellen, kivéve, ha a Sportoló vagy más személy bizonyítja, hogy a 
határozat megsértette a természetes igazságszolgáltatási elveket. 

 
DSZ 3.2.4 A doppingvétséggel kapcsolatos meghallgatáson a meghallgató 
testület a visszautasítás miatt doppingvétséggel vádolt versenyzővel vagy 
más Személlyel szemben elmarasztaló következtetésre juthat a 
meghallgatást ésszerű idővel megelőzően a meghallgatáson való 
megjelenésre (akár személyesen, akár telefonon, a meghallgató testület 
irányadása szerint) és a meghallgató testület vagy a FINA vagy 
Tagszövetsége kérdéseire történő válaszolás céljából tett felszólítás után. 

 
[Kommentár DSZ 3.2.4: az ilyen körülmények közötti elmarasztaló 
következtetést több CAS-határozatban elismerték.] 

 
DSZ 4 A TILTÓLISTA 
 

DSZ 4.1 Jelen Doppingellenes Szabályzat szerves részének tekinti a Tiltólistát, 
melyet a WADA tesz közzé, és frissít a Kódex 4.1 cikkelyének megfelelően. A 
FINA a hatályos Tiltólistát elérhetővé teszi Tagszövetségei számára, és minden 
Tagszövetség biztosítja, hogy a hatályos Tiltólista elérhető legyen tagjai és 
választói számára. 
 
DSZ 4.2 A Tiltólista és/vagy annak frissítésének egyéb rendelkezésének hiányában, a 
Tiltólista és frissítései jelen Szabályzat értelmében három (3) hónappal a Tiltólista 
WADA általi kihirdetését követően hatályosak, a FINA további lépéseinek szüksége 
nélkül. A FINA Bureau a Doppingellenőrzés Felülvizsgálati Testülete (Doping 
Control Review Board – DCRB) ajánlására javasolhatja a WADA Tiltólista kibővítését 
különös tekintettel a vizes sportágakra. 
 

DSZ 4.2.1 Minden tiltott anyag a „meghatározott anyagok” közé tartozik, 
kivéve az anabolikus hatóanyagok és a hormonok közé tartozókat, illetve a tiltó 



listán ilyenként azonosított stimulánsokat, és hormonhatás gátlókat és 
modulálókat. A tiltott módszerek nem meghatározott anyagok. 

 
[Kommentár DSZ 4.2.1: a Kódex elkészítésekor az érintettek között komoly vita 
zajlott arról, hogy mi a megfelelő egyensúly a szabályok alkalmazását 
harmonizálni kívánó rugalmatlan szankciók és az egyes esetek körülményeit 
jobban figyelembe vevő rugalmasabb szankciók között. Ez az egyensúly a 
Kódexet értelmező különféle CAS-határozatok érvelésének tárgyát képezte. A 
Kódexszel kapcsolatos három évnyi tapasztalat után az érintettek arra az erős 
konszenzusra jutottak, hogy míg a doppingvétséget a DSZ 2.1 (Tiltott anyag, 
vagy annak származékainak vagy markereinek jelenléte) és 2.2 (Tiltott anyag 
vagy tiltott módszer használata) cikkely értelmében továbbra is az objektív 
felelősség elvére kell alapozni, a Kódex szankcióinak rugalmasabbnak kell 
lenniük, ha a versenyző vagy más személy egyértelműen igazolja, hogy nem 
volt célja a sportteljesítmény növelése. A DSZ 4.2.1 cikkely módosítása és a 
DSZ 10 cikkely kapcsolódó módosítása rendelkezik erről a további 
rugalmasságról különféle tiltott anyagokkal kapcsolatos vétségek tekintetében. 
A DSZ 10.5 cikkelyben (Az eltiltási időszak mellőzése vagy csökkentése 
kivételes körülmények esetén) megállapított szabályok a kizárólagos alapjai a 
tiltó listán szereplő anabolikus szteroidokkal és hormonokkal, illetve 
stimulánsokkal és hormonhatás gátlókkal és modulátorokkal, továbbá tiltott 
módszerekkel kapcsolatos szankció mellőzésének vagy mérséklésének.] 

 
DSZ 4.2.2 Amennyiben a WADA kibőviti a Tiltólistát, azt tiltott anyagok 
újfajta csoportjával kiegészítve a Kódex 4.1 cikkelyével összhangban, a WADA 
Végrehajtó Bizottsága meghatározza, hogy a tiltott anyagok újfajta csoportján 
belül bármely vagy mindegyik tiltott anyag a DSZ 4.2.1 cikkely szerinti 
meghatározott anyagnak minősül-e. 

 
DSZ 4.3 A WADA az irányú megállapítása, hogy mely tiltott anyagok és tiltott 
módszerek szerepelnek a Tiltólistában, illetve, hogy a Tiltólistában milyen 
kategóriákba kerülnek a hatóanyag osztályok végletes, és nem kérdőjelezhető meg egy 
versenyző vagy más személy által azzal érvelve, hogy az anyag nem fedőszer, vagy 
nem volt teljesítménynövelő hatása, vagy nem okoz egészségkárosodást, vagy nem 
sérti a sport szellemiségét. 
 
[Kommentár DSZ 4.3: Annak a kérdése, hogy egy anyag kimeríti-e a Kódex 4.3 
cikkelyben (Anyagok és módszerek tiltó listára kerülésének feltételei) meghatározott 
kritériumokat egy adott esetben nem hozható fel védelemként doppingvétség esetén. 
Például, nem fogadható el az érvelés, hogy a kimutatott tiltott anyag nem okozhatott 
volna teljesítménynövelést az adott sportban. Ellenkezőleg, doppingolás történik, 
amikor a Tiltólistán szereplő anyagot találnak egy Sportoló testéből származó 
mintában. Hasonlóképpen, nem fogadható el annak vitatása, hogy egy anabolikus 
hatóanyagként nyilvántartott anyag abba az osztályba tartozik-e vagy sem.] 

 
DSZ 4.4 Gyógyászati célú alkalmazás 
 

DSZ 4.4.1 A versenyző, akinek orvosilag igazolt egészségi állapota tiltott 
anyag vagy tiltott módszer alkalmazását kívánja meg, előzetesen gyógyászati 
célú alkalmazási kivételért („TUE”) köteles folyamodni. Tiltott anyag, vagy 



annak származékainak vagy markerének jelenléte (DSZ 2.1), tiltott anyag vagy 
tiltott módszer használata, vagy használatának kísérlete (DSZ 2.2), tiltott anyag 
vagy tiltott módszer birtoklása (DSZ 2.6), vagy tiltott anyag vagy tiltott 
módszer beadása (DSZ 2.8) amennyiben összeegyeztethető az alkalmazott 
TUE, és a Gyógyászati Célú Alkalmazási Kivételek Nemzetközi Szabványának 
rendelkezéseivel, nem minősül doppingvétségnek. 

 
DSZ 4.4.2 A FINA nyilvántartott vizsgálati csoportjába tartozó, és egyéb más 
versenyző bármely nemzetközi versenyen való részvétele előtt a FINA-tól kell 
TUE-t kérjen (független attól, hogy a versenyző előzetesen nemzeti szinten már 
megkapta a TUE-t.) A FINA által megadott TUE-ról a versenyző 
Tagszövetsége és a WADA értesítést kap. Más ellenőrzésre kötelezett 
versenyzők a nemzeti doppingellenes szervezettől vagy más, a Tagszövetség 
által kijelölt szervezettől kötelesek a TUE-t megszerezni. A Tagszövetségek 
kötelesek azonnal jelenteni az ilyen TUE-kat a FINA-nak és a WADA-nak. 
Kivéve az életveszélyes helyzeteket, a versenyző köteles legalább 21 nappal a 
versenyen való részvétele előtt megkérni a TUE-t. 
 
DSZ 4.4.3 A FINA Végrehajtó, a DCRB ajánlása alapján, megadhatja a 
versenyző számára TUE-t. Mielőtt az alkalmazási kivételt megadnák, a 
versenyzőnek biztosítania kell a DCRB-t és a Végrehajtót, hogy az alkalmazási 
kivétel orvosilag alátámasztott, és nem okoz versenyelőnyt. A TUE kérelem a 
Gyógyászati Célú Alkalmazási Kivételek Nemzetközi Szabványának 
megfelelően kerül elbírálásra. A Végrehajtó megadhatja a kivételt abban az 
esetben, ha biztosítottnak tűnik, hogy az nem okoz versenyelőnyt. 
 
DSZ 4.4.4 A WADA, egy versenyző kérésére vagy saját hatáskörben, 
felülvizsgálhatja bármely olyan nemzetközi, vagy nemzeti szintű versenyzőnek 
adott vagy visszautasított TUE-t, aki szerepel a nyilvántartott vizsgálati 
csoportban. Amennyiben a WADA úgy találja, hogy a mentesség megadása 
vagy annak megtagadása nincs összhangban a hatályos Gyógyászati Célú 
Alkalmazási Kivételek Nemzetközi Szabványával, úgy a WADA 
megváltoztathatja a döntést. A TUE-val kapcsolatos döntések ellen a DSZ 13 
cikkely szerint lehet fellebbezni. 

 
DSZ 4.5 A FINA, a DCRB ajánlása alapján, javasolhatja a WADA-nak egyes szerek 
felvételét a Kódex 4.5 cikkelyében foglal monitoring programba. 

 
DSZ 5 ELLENŐRZÉS 
 
A FINA vagy Tagszövetségei által végzett ellenőrzés minden tekintetben meg kell, feleljen a 
Doppingellenőrzés Nemzetközi Szabványának, különösen az alábbiaknak: 
 

DSZ 5.1 Rendelkezésre állás doppingellenőrzésre 
Minden versenyző köteles rendelkezésre állni jelen Doppingellenes Szabályzat, vagy 
más alkalmazható szabályozás alapján jelen Szabályzat, vagy más alkalmazható 
szabályozásnak megfelelően végrehajtott versenyidőszakon belül és versenyidőszakon 
kívüli doppingellenőrzés céljából. 
 
DSZ 5.2 Kötelezettségek a doppingellenőrzéssel kapcsolatban 



 
DSZ 5.2.1 Minden Tagszövetséghez tartozó versenyző alanya a 
versenyidőszakon belül a FINA, a versenyző Tagszövetsége, vagy bármely más 
ellenőrzésért felelős doppingellenes szervezet által végzett ellenőrzésnek azon 
a versenyen, vagy eseményen, melyen a versenyző részt vesz. Minden 
Tagszövetséghez tartozó versenyző, beleértve az eltiltás alatt, vagy ideiglenes 
versenyeltiltás alatt álló versenyzőt is, alanya a versenyidőszakon kívül bárhol 
és bármikor, előzetes értesítéssel, vagy anélkül a FINA, a WADA, a versenyző 
Tagszövetsége, annak az országnak a nemzeti doppingellenes szervezete, ahol a 
versenyző tartózkodik, az Olimpiai Játékok alatt a NOB, a Paralimpiai Játékok 
alatt a NPB által végzett ellenőrzésnek. A célzott ellenőrzés elsőbbséget élvez. 
 
DSZ 5.2.2 A FINA versenyeken végrehajtott tényleges doppingellenőrzési 
eljárás az egy-két főből álló, FINA Bureau által megbízott Doppingellenőrzési 
Bizottság felelőssége. A FINA felkérhet bármely személyt, akit jelen 
Doppingellenes Szabályzattal összhangban alkalmasnak tart a mintavételre. 
Ezekre a megbízottakra jelen Szabályzat, mint „mintavételi ügynök vagy 
ügynökség” („MÜ”) hivatkozik. A FINA vagy az általa megbízott által végzett 
ellenőrzés meg kell feleljen az ellenőrzéskor hatályos Doppingellenőrzés 
Nemzetközi Szabványának. 
 
DSZ 5.2.3 Az Olimpiai Játékok alatt a FINA Végrehajtó, a NOB Orvosi 
Bizottságával együttműködve határozza meg a naponta ellenőrizendő 
versenyzők számát sportágak szerint, a követendő eljárási szabályt az akkor 
hatályos NOB Doppingellenes Szabályzata határozza meg. Hasonló eljárásrend 
követendő minden nem FINA által rendezett versenyen, egyéb orvosi vagy 
szervező bizottságokkal együttműködve, ahogy az megfelelő. 
 
DSZ 5.2.4 Minden FINA versenyen a FINA felelős a doppingellenőrzések 
végrehajtásáért. jelen Szabályzat minden FINA versenyen történő megsértését 
és a doppingellenőrzéssel kapcsolatos vitát a FINA Dopping Bizottság vizsgál 
ki. 
 
DSZ 5.2.5 Minden versenyen, melyet akár a FINA által elismert kontinentális 
testület, vagy egy FINA Tagszövetségekből álló regionális szervezet rendez, az 
illetékes kontinentális testület, vagy regionális szervezet felelős a 
doppingellenőrzések végrehajtásáért. Ilyen versenyen jelen Doppingellenes 
Szabályzat megsértéséért kirótt szankciókat, túl a versenyből való kizáráson, 
vagy a versenyeredmény érvénytelenítésén, a FINA Dopping Bizottsága 
vizsgálja ki. 
 
DSZ 5.2.6 Minden más versenyen (kivéve ahol a doppingellenőrzést más 
Sportszervezet szabályai alapján végzik) a Tagszövetség végzi a 
doppingellenőrzést, vagy az felelős a doppingellenőrzés végrehajtásáért, akinek 
a területén zajlik a verseny. A Tagszövetségek minden tekintetben a 
Doppingellenőrzés Nemzetközi Szabványának megfelelően kell végrehajtsa a 
doppingellenőrzést, annak tudatában, hogy az alkalmazott eljárás különbözhet 
a FINA eljárási szabályaitól, de csak annyiban, hogy az ne befolyásolja az 
eredmények megbízhatóságát. A FINA Bureau szankciókat helyezhet kilátásba 



azon Tagszövetségek ellen, akik nem jelen Szabály szerint alkalmazzák a 
végrehajtási eljárásokat. 
 
DSZ 5.2.7 Azon a versenyen, ahol a doppingellenőrzés végrehajtása a DSZ 
5.2.6 cikkelynek megfelelően történik és az ellenőrzés pozitív vizsgálati 
eredménnyel, atipikus vizsgálati eredménnyel vagy más doppingvétséggel 
zárul egy olyan versenyző tekintetében, aki nem tagja annak a 
Tagszövetségnek, amely a doppingellenőrzést végezte; az a Tagszövetség, 
amely a doppingellenőrzést végezte, amilyen hamar csak lehet, értesítse az 
ilyen eredményekről vagy más doppingvétségről azt a Tagszövetséget, aki 
normális esetben joghatósággal rendelkezik az ilyen versenyzők felett, aki 
elvégzi a megfelelő eredménykezelést és meghallgatást, és javaslatot tesz a 
versenyzőt érintő megfelelő szankciókra. A doppingellenőrzést végrehajtó 
Tagszervezet megküldi a jegyzőkönyv egy példányát a FINA részére. 
 

DSZ 5.3 Doppingellenőrzés FINA versenyen 
 

DSZ 5.3.1 FINA versenyen ellenőrzött versenyzők kiválasztásáról a 
Doppingellenőrző Bizottság a Bureau delegáltjával együtt dönt a versenyen. 
Minden résztvevő versenyzőt számításba kell venni. A kiválasztást minden 
futam vagy verseny előtt kell megtenni. Vízilabdában a kiválasztást a játék 
utolsó periódusának megkezdése után közvetlenül kell elvégezni. 
 
DSZ 5.3.2 Bármely úszó, aki beállít, vagy megdönt egy világrekordot, 
doppingellenőrzésnek kell alávetnie magát a futamot követően. Amikor egy 
váltó dönti meg, vagy állítja be a világrekordot, akkor a váltó minden tagjának 
doppingellenőrzésen kell átesnie. Ha nincs doppingellenőrzés a versenyen, 
akkor a versenyzők nem később, mint a futamot követő 24 órán belül 
doppingellenőrzésen kell, részt vegyenek. Világrekord nem hitelesíthető olyan 
a Tiltólistán szereplő tiltott anyagokra vagy tiltott módszerekre vonatkozó 
negatív vizsgálati eredmény nélkül, amelyek laboratóriumi módszerekkel 
kimutathatók. A lehetséges világrekordot valószínűsítő versenyző felelőssége, 
hogy biztosítsa a doppingellenőrzést. 
 
DSZ 5.3.3 Abban az esetben, ha egy versenyző nemzeti rekordot ér el egy 
FINA versenyen, és egyébként nem választották ki doppingellenőrzésre, 
valamint a versenyző Tagszövetségének szabályai hasonlóak a DSZ 5.3.2 
cikkelyben foglaltakhoz, a Tagszövetség kérheti a FINA-t, hogy végezzen 
doppingellenőrzést az ilyen versenyzőn, a FINA által ésszerűen meghatározott 
költségek megfizetése mellett. 
 

DSZ 5.4 FINA által végzett be nem jelentett ellenőrzések 
   

DSZ 5.4.1 A Kódex 15 cikkelyének rendelkezéseinek megfelelően, a be nem 
jelentett doppingellenőrzést bármikor a FINA hajthatja végre, akár a 
tagországokban zajló versenyek ideje vagy helyszíne alatt is. Ezt lehetőleg 
anélkül kell végrehajtani, hogy akár a versenyző, vagy a Tagszövetsége 
bármilyen előzetes értesítésben részesülne. Bármely a Tagszövetségekhez 
tartozó versenyző köteles be nem jelentett doppingellenőrzésen részt venni a 
FINA döntése alapján. 



 
DSZ 5.4.2 Minden Tagszövetség szabályzatában szerepelnie kell egy olyan 
rendelkezésnek, mely lehetővé teszi, hogy a joghatósága alá tartozó minden 
versenyzőt be nem jelentett doppingellenőrzés alá lehessen vonni. A 
Tagszövetségek feladata, hogy segítsék a FINA-t, és ha szükséges, akkor más 
Tagszövetséget a be nem jelentett ellenőrzések végrehajtásában. Bármely 
Tagszövetség, mely megakadályozza, hátráltatja, vagy más módon 
ellehetetleníti az ilyen ellenőrzések végrehajtását a C 12 szabály szerint 
szankcionálható. 
 
DSZ 5.4.3 FINA kijelöli a versenyzők FINA nyilvántartott vizsgálati 
csoportját. A versenyzők nyilvántartott vizsgálati csoportba való bekerülésének 
kritériumait a FINA évente felülvizsgálja, és megismerteti a 
Tagszövetségekkel. Évente négy (4) alkalommal a FINA frissíti a versenyzők 
nyilvántartott vizsgálati csoportját. Minden versenyző, aki ki- vagy bekerül a 
nyilvántartott vizsgálati csoport/ból/ba, valamint a Tagszövetség, melyhez 
tartoznak, írásos tájékoztatást kap a versenyző FINA nyilvántartott vizsgálati 
csoportba kerüléséről, vagy abból történő kizárásáról nem később, mint 
március, június, szeptember és december hónapok első napja. 
 
DSZ 5.4.4 Minden a nyilvántartott vizsgálati csoportjába tartozó versenyző, és 
a versenyző Tagszövetségének kötelezettsége, hogy folyamatosan tájékoztassa 
a FINA-t arról, hogy a versenyző elérhető-e be nem jelentett ellenőrzés 
céljából. Minden a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző 
kötelezettsége, hogy hollétéről információt szolgáltasson a FINA irodának nem 
később, mint január, április, július és október hónapok első hétfője. 
Amennyiben a versenyző nem fellelhető be nem jelentett ellenőrzés céljából, 
mert helytelenül, vagy hiányosan tájékoztatta a FINA-t, úgy a Tagszövetség, 
akihez a versenyző tartozik köteles a sikertelen ellenőrzési kísérlet költségeit 
megtéríteni. 
 
DSZ 5.4.5 A DSZ 2.4 cikkely alkalmazásának érdekében a Tagszövetségek 
minden holléti jelentésre kötelezett versenyző sikertelen mintavételéről, vagy 
adatszolgáltatási mulasztásáról jelentést küldenek a FINA része, a sikertelen 
mintavétel, vagy adatszolgáltatási mulasztás Tagszövetség tudomására 
jutásának napját követő 14 napon belül. 

 
DSZ 5.5 Versenyzéstől való visszavonulás, versenyzésbe való visszatérés 

 
DSZ 5.5.1 A versenyző, akit a FINA kijelölt a nyilvántartott vizsgálati csoport 
tagságra mindaddig alanya jelen Doppingellenes Szabályzatnak, ide értve a be 
nem jelentett ellenőrzésre való rendelkezése állás kötelezettségét, amíg a 
versenyző írásban be nem jelenti a FINA számára, hogy visszavonult a 
versenyzéstől. Ameddig a FINA meg nem kapja a visszavonulásról szóló 
jegyzéket, a versenyző jelen Szabályzatban foglalt bármely doppingvétségért 
elmarasztalható. 
 
DSZ 5.5.2 A FINA-t visszavonulásáról értesítő versenyző addig nem térhet 
vissza a versenyzésbe, amíg a FINA-t nem tájékoztatja legalább kilenc (9) 
hónappal a versenyzésbe való tervezett visszatérés előtt, illetve elérhetővé nem 



teszi magát be nem jelentett versenyidőszakon kívüli ellenőrzések céljából a 
tényleges versenyzést megelőző időszak alatt. Jogviszonyának visszaállítását 
kérvényező versenyző a kérelem napjától alanya jelen Doppingellenes 
Szabályzatnak, annak teljességében. 
 
DSZ 5.5.3 Ha egy versenyző vagy más személy az eredménykezelés folyamata 
során vonul vissza, az eredménykezelésre jogosult doppingellenes szervezet 
megtartja hatáskörét az eredménykezelés folyamatának lezárására. Ha egy 
versenyző vagy más személy azt megelőzően vonul vissza, hogy az 
eredménykezelés folyamata megkezdődött volna, az eredmények kezelése 
tekintetében a versenyző vagy más személy felett a doppingvétség versenyző 
vagy más személy által történő elkövetésekor hatáskörrel rendelkező 
doppingellenes szervezet jogosult az eredmények kezelésére. 
 

 
DSZ 6 A MINTÁK VIZSGÁLATA 
 
A doppingellenőrzésből származó minták elemzését a következő elvek szerint kell végezni: 
 

DSZ 6.1 Elfogadott laboratóriumok igénybe vétele 
 
A DSZ 2.1 cikkely alkalmazásában a FINA és Tagszövetségei a doppingellenőrzésből 
származó mintákat kizárólag a WADA által akkreditált laboratóriumokban, vagy 
egyéb, a WADA által elfogadott módon analizáltathatják. Arról, hogy melyik WADA 
által akkreditált laboratóriumot (vagy egyéb, WADA által elfogadott módszert) veszik 
igénybe, kizárólag a FINA, a FINA által végzett ellenőrzések tekintetében, illetve a 
Tagszövetség, a Tagszövetség által végzett ellenőrzések tekintetében, dönt. 

 
DSZ 6.2 A mintavétel és -elemzés célja 
 
A doppingellenőrzésből származó minták elemzése során a tiltó listán szereplő tiltott 
anyagok és tiltott módszerek, valamint a WADA által esetleg meghatározott egyéb, a 
Kódex 4.5 cikkelye alapján meghatározott Monitoring Programban kijelölt anyagok 
kimutatása a cél, illetve annak segítése, hogy meghatározzák a releváns paramétereket 
egy sportoló vizeletében, vérében vagy más mintájában, ideértve a DNS vagy a 
génállomány doppingellenes célokra való meghatározását. 

 
[Kommentár DSZ 6.2: Például, a releváns profilinformáció felhasználható célzott 
ellenőrzések lebonyolításához, vagy doppingvétséggel kapcsolatos eljárás 
támogatásához a DSZ 2.2 (Tiltott anyag használata vagy használatának kísérlete) 
cikkely alapján, vagy mindkettőhöz.] 

 
DSZ 6.3 Kutatási tevékenység végzése a mintával 
 
versenyző előzetes, írásos hozzájárulása nélkül egy minta sem használható más célra, 
mint a DSZ 6.2 cikkelyben leírtakra. A DSZ 6.2 cikkelytől eltérő célokra használt 
mintákból minden azonosításra lehetőséget adó elemet el kell távolítani, hogy a minta 
ne legyen egy adott sportolóhoz sem köthető. 

 
DSZ 6.4 Mintaelemzésre és a jelentéstételre vonatkozó követelmények 



 
A laboratóriumoknak a Laboratóriumok Nemzetközi Szabványának megfelelően kell 
az elemzéseket végezniük, és az eredményekről szóló jelentéseket megtenniük. 
 
DSZ 6.5 A minták újbóli ellenőrzése 

 
Egy minta a DSZ 6.2 cikkely szerinti célból kizárólag a FINA vagy a WADA irányítása 
mellett elemezhető újra. A minták újbóli ellenőrzésének körülményei és feltételei meg 
kell, feleljenek a Laboratóriumok Nemzetközi Szabványának. A FINA rendelkezhet 
úgy, hogy minden, vagy csak egyes mintát nyolc (8) évig tároljanak, lehetséges újbóli 
elemzés céljából. 

 
DSZ 7 EREDMÉNYKEZELÉS 
 
 DSZ 7.1 A FINA által elrendelt doppingellenőrzések eredménykezelése 
 

DSZ 7.1.1 Minden vizsgálati eredményt meg kell küldeni a FINA részére 
kódolt üzenet formájában, egy jelentésben, melyet a laboratórium arra 
felhatalmazott képviselője aláírt. Minden ismeretközlést annak szellemében 
kell megtenni, hogy a vizsgálati eredmények bizalmasak. 
 
DSZ 7.1.2 Amennyiben egy pozitív vizsgálati eredményű A minta elemzést kap 
kézhez, a DCRB vagy annak megbízottja megvizsgálja, hogy: (a) nem adtak-e, 
vagy nem fognak-e adni a Gyógyászati Célú Alkalmazási Kivételek 
Nemzetközi Szabványa szerint az adott esetre alkalmazható  gyógyászati célú 
alkalmazási kivételt, vagy (b) a FINA-nak benyújtott dokumentáció szerint 
történt-e valamilyen nyilvánvaló eltérés a Doppingellenőrzések vagy a 
Laboratóriumok Nemzetközi Szabványától, ami a pozitív vizsgálati eredményt 
okozta. 
 
DSZ 7.1.3 Amennyiben a DSZ 7.1.2 cikkelynek megfelelő előzetes 
felülvizsgálat nem tár fel alkalmazható gyógyászati célú alkalmazási kivételt, 
vagy a Gyógyászati Célú Alkalmazási Kivételek Nemzetközi Szabványa 
szerint jóváhagyott gyógyászati célú alkalmazási kivételt, vagy olyan eltérést, 
mely a pozitív vizsgálati eredményt okozta, a FINA azonnal tájékoztatja a 
versenyzőt arról, hogy: (a) pozitív vizsgálati eredmény született; (b) melyik 
doppingellenes szabályt sértette meg; (c) a sportolónak jogában áll azonnal 
kérni a B minta analízisét vagy, hogy e kérelem hiánya olyan, mintha 
lemondott volna a B minta analízisének jogáról; (d) a B minta elemzésének 
tervezett dátuma, ideje és helye, ha a versenyző vagy a FINA kérte a B minta 
elemzését; (e) a versenyző és/vagy a versenyző képviselőjének joga, hogy jelen 
legyen a B minta kinyitásánál, és analízisénél a Laboratóriumok Nemzetközi 
Szabványában megállapított határidőn belül, ha ilyen elemzést kértek; és (f) a 
versenyző joga, hogy másolatot kérjen az A és B minta laboratóriumi 
dokumentációjáról, amely a Laboratóriumok Nemzetközi Szabványában 
meghatározott információkat tartalmazza. A FINA a versenyző nemzeti 
doppingellenes szervezetét és a WADA-t is értesíti. Ha a FINA úgy határoz, 
hogy a pozitív vizsgálati eredményt nem tekinti doppingvétségnek, ilyen 
értelemben értesíti a versenyzőt, a versenyző nemzeti doppingellenes 
szervezetét, és a WADA-t. 



 
DSZ 7.1.4 A B minta vizsgálatáról 10 napon, a DSZ 7.1.3 cikkelyben rögzített 
értesítésen, belül kell rendelkezni. A versenyző elfogadhatja az A minta 
vizsgálati eredményét a B minta elemzésének visszautasításával. A FINA ettől 
függetlenül dönthet úgy, hogy elemezteti a B mintát. 
 
DSZ 7.1.5 A versenyző és/vagy a képviselője jelen lehet a B minta elemzésénél 
a Laboratóriumok Nemzetközi Szabvány meghatározta időtartamon belül. Ha a 
versenyző nem tud jelen lenni a kitűzött napon és időben, a FINA Végrehajtó 
megbízhat egy helyettes képviselőt, hogy legyen jelen. Ezen felül a versenyző 
Tagszövetségének képviselője, illetve a FINA képviselője engedélyezett, hogy 
jelen legyen. 
 
DSZ 7.1.6 Ha a B minta vizsgálati eredménye negatív, a FINA-t, a versenyzőt, 
a versenyző Tagszövetségét, és a WADA-t értesíteni kell. 
 
DSZ 7.1.7 Ha tiltott anyag, vagy tiltott módszer használata került kimutatásra, 
arról a FINA-t, a versenyzőt, a versenyző Tagszövetségét, és a WADA-t 
értesíteni kell. 
 
DSZ 7.1.8 Atipikus eredmények felülvizsgálata 
 
A nemzetközi szabványok értelmében a laboratóriumok bizonyos körülmények 
között kötelesek olyan tiltott anyagok jelenlétét is bejelenteni, melyek akár 
endogén módon is létrejöhettek atipikus eredményként, és melyek további 
vizsgálatot igényelnek. Az A minta atipikus eredményének kézhezvételekor a 
FINA felülvizsgálatot folytat annak meghatározására, hogy: (a) megadták-e az 
alkalmazandó gyógyászati célú alkalmazási kivételt, vagy (b) nyilvánvalóan 
eltértek-e a Doppingellenőrzések vagy a Laboratóriumok Nemzetközi 
Szabványától, ami az atipikus vizsgálati eredményt okozta. Amennyiben az 
említett felülvizsgálat nem tár fel alkalmazandó gyógyászati célú alkalmazási 
kivételt, illetve az atipikus eredményt okozó eltérést, a FINA lefolytatja a 
kívánt vizsgálatot. A vizsgálat lezárultát követően a versenyző és más, a DSZ 
14.6 cikkelyben meghatározott doppingellenes szervezetek értesítést kapnak, 
független attól, hogy az atipikus eredményt pozitív vizsgálati eredménynek 
tekintik-e vagy sem. A versenyzőt a DSZ 7.1.3. cikkelynek megfelelően 
értesítik. 

 
DSZ 7.1.8.1 A FINA nem ad értesítést atipikus eredményről a vizsgálat 
lezárultáig, és míg döntést nem hoz az atipikus eredmény pozitív 
vizsgálati eredménynek való tekintéséről, az alábbi körülmények 
valamelyikének fennállását kivéve: 
 
(a) ha a FINA Végrehajtó úgy határoz, hogy a B mintát a DSZ 7.1.8 
cikkely szerinti vizsgálat befejezését megelőzően kell elemezni, a FINA 
elemezheti a B mintát, a sportoló értesítését követően, melyben leírja az 
atipikus eredményt és a DSZ 7.1.3 cikkely (b)–(f) pontja szerinti 
információkat. 

 



(b) amennyiben a FINA, és egy eredménykezelésre jogosult 
Tagszövetség olyan értelmű felkérést kap egy kiemelt sporteseményt 
szervezők nem sokkal az egyik nemzetközi versenyük előtt, vagy olyan 
sportszervezettől, melynek egy nemzetközi versenyre csapattagjai 
kiválasztására vonatkozó azonnali határidőt kell betartania, hogy 
ismertesse, hogy a kiemelt sporteseményt szervezők, vagy a 
sportszervezet listáján szereplő bármelyik versenyző esetében van-e 
atipikus eredmény függőben, a FINA vagy a Tagszövetség azonosítja az 
ilyen versenyzőket, azokat az atipikus eredményről történő előzetes 
értesítést követően. 

 
[Kommentár DSZ 7.1.8.1. (b): A 7.1.8.1. cikkely (b) pontjában leírt 
feltételek teljesülése esetén az intézkedési jog a kiemelt sporteseményt 
szervezőé vagy sportszervezeté, saját szabályai szerint.] 

 
DSZ 7.1.9 Olyan nyilvánvaló doppingvétségek esetén, amelyek nem pozitív 
vizsgálati eredmény, vagy atipikus vizsgálati eredmény miatt álltak elő, a 
DCRB vagy annak megbízottja folytatja le a szükség szerint következő 
vizsgálatokat, és amint megállapításra kerül a doppingvétség, a FINA értesíti a 
versenyzőt, hogy doppingvétséget követett el, illetve, hogy mi a vétség alapja. 
 
DSZ 7.1.10 A FINA Végrehajtó, a DCRB javaslatára, az A minta pozitív 
vizsgálati eredményének megállapítása és a doppingellenőrzési eset végleges 
lezárulta között bármikor úgy dönthet, hogy nem áll rendelkezésre kielégítő 
tudományos vagy tényszerű megállapítás ahhoz, hogy a versenyző ellen tovább 
folytassák a vizsgálatot. 
 
DSZ 7.1.11 Az eredménykezelésre jogosult FINA Végrehajtó, vagy 
Tagszövetség felelőssége, hogy ideiglenes hatállyal felfüggessze a versenyzőt 
közvetlenül az után, hogy egy a meghatározott anyagoktól eltérő tiltott anyag 
kapcsán keletkezett pozitív vizsgálati eredmény alapján a DSZ 7.1.2 és DSZ 
7.1.3 cikkelyben meghatározott felülvizsgálat és értesítés megtörtént. A FINA 
Végrehajtó, miután konzultált a DCRB-vel, ugyancsak ideiglenes hatállyal 
felfüggeszthet egy versenyzőt még az előtt, hogy a versenyzőnek lehetősége 
lenne egy teljes körű meghallgatásra az állítólagos pozitív vizsgálati 
eredménytől eltérő doppingvétség alapján, vagy a DSZ 7.1.2 és DSZ 7.1.3 
cikkelyben meghatározott „meghatározott anyagokra” vonatkozó 
felülvizsgálatot és értesítést követően, de még a B minta vizsgálata vagy egy 
teljes körű meghallgatás előtt. A FINA Végrehajtó FINA nemzetközi 
versennyel kapcsolatban is felfüggeszthet egy versenyzőt ideiglenes hatállyal, 
amennyiben körülmények kimerítik annak követelményét, de az 
eredménykezelésre jogosult Tagszövetség az ideiglenes hatályú felfüggesztést 
nem rendelte el. Amennyiben ideiglenes hatályú felfüggesztésre került sor, a 
versenyzőnek lehetőséget kell biztosítani egy előzetes meghallgatásra az 
ideiglenes hatályú felfüggesztés kivetését megelőzően, vagy kellő időben az 
ideiglenes hatályú felfüggesztés kiszabása után, vagy egy gyorsított 
meghallgatás lehetőségére a DSZ 8 cikkely szerint, megfelelő időben az 
ideiglenes hatályú felfüggesztés kiszabását követően. 
 



DSZ 7.1.12 Amennyiben az ideiglenes hatályú felfüggesztés alapja az A minta 
pozitív vizsgálati eredménye volt, és emellett a B minta analízise (ha azt a 
versenyző, vagy a doppingellenes szervezet kérte) nem erősíti meg az A minta 
vizsgálati eredményét, akkor a versenyzővel szemben további ideiglenes 
hatályú felfüggesztés nem alkalmazható a DSZ 2.1 cikkely (Tiltott anyag, 
vagy annak származékainak vagy markereinek jelenléte) megsértésére 
hivatkozva. 

 
DSZ 7.2 Tagszövetség által elrendelt ellenőrzések eredménykezelése 
 

DSZ 7.2.1 A Tagszövetség által végzett eredménykezelésnek az általános 
elveknek, melyek meghatározzák a DSZ 7.1 cikkely részletes rendelkezéseit, 
megfelelően kell történni, a hatékony és tiszta eredménykezelés érdekében. 
 
DSZ 7.2.2 A doppingellenőrzések eredményéről tájékoztatni kell a FINA-t, és 
a WADA-t a DSZ 14.6 cikkely szerint. 
 
DSZ 7.2.3 Adott Tagszövetség versenyzője által elkövetett nyilvánvaló 
doppingvétség esetén a versenyzőt a Tagszövetsége, vagy országa szabályai 
alapján azonnal egy megfelelő felülvizsgálati bizottság elé kell utalni. Más 
Tagszövetség versenyzője által elkövetett nyilvánvaló doppingvétség esetén a 
versenyzőt e más Tagszövetséghez kell utalni meghallgatásra. 
 
DSZ 7.2.4 Ha a FINA Végrehajtója úgy találja, hogy az eredménykezelésre 
köteles Tagszövetség nem kellő gyorsasággal végzi az eredménykezelést egy 
nyilvánvaló doppingvétséggel kapcsolatban, akkor a FINA Végrehajtó, a 
Tagszövetséggel történt megbeszélés és figyelmeztetés után, a nyilvánvaló 
doppingvétséggel kapcsolatos eredménykezelés kötelezettségét átruházhatja a 
DCRB-re. Bármely esetben, amikor a FINA átruházza az ilyen 
eredménykezelés felelősségét a DCRB-re, a Tagszövetség köteles mindenben 
együttműködni, és megtéríteni a FINA eredménykezelés végrehajtása során 
keletkezett költségeit. Bármely esetben, amikor a DCRB végezte az 
eredménykezelést, az esetleges meghallgatások a FINA Dopping Bizottsága 
előtt történnek. 
 
DSZ 7.2.5 Bármely esetben, amikor a WADA közvetlen a CAS-hoz fellebbez a 
Kódex 13.3 cikkelye alapján, olyan Tagszövetségek ügyében, amely a WADA 
által megszabott ésszerű határidőn belül elmulasztottak döntést hozni, a FINA-
nak joga van a fellebbezési eljárásba bekapcsolódni. 
 
DSZ 7.2.6 Ha egy Tagszövetség eredménykezelési kötelezettséggel bír egy 
atipikus vizsgálati eredmény kapcsán, a FINA Végrehajtója követelheti, hogy a 
vizsgálatot a DC 7.1.8 cikkely értelmében a FINA nemzetközi versenye előtt 
zárják le. Amennyiben a Tagszövetség nem felel meg a követelésnek, a FINA 
Végrehajtó a versenyzőt a nemzetközi versenyre nézve eltiltás alá helyezheti a 
függőben lévő atipikus vizsgálati eredmény miatt és/vagy átruházhatja az 
eredménykezelés kötelezettségét a DCRB-re. Bármely esetben, amikor a 
DCRB végezte az eredménykezelést, az esetleges meghallgatások a FINA 
Dopping Bizottsága előtt történnek. 
 



DSZ 7.3 A FINA fenntartja a jogot arra, hogy joghatóságát gyakorolja a nyilvánvaló 
doppingvétségekkel összefüggő eredménykezelések és meghallgatások tekintetében 
minden Tagszövetség tagja felett, kivéve, ha a Kódex kifejezetten más aláírónak adja a 
hatáskört. 

 
DSZ 8 ELFOGULATLAN MEGHALLGATÁSHOZ VALÓ JOG 
 

DSZ 8.1 A FINA által végzett doppingellenőrzés, vagy a NOB, illetve a DSZ 5.2.5 
cikkelyben megjelölt szervezet által végzett doppingellenőrzés következtében 
felmerülő további szankciók figyelembe vétele kapcsán a FINA lehetőséget nyújt a 
versenyzőnek a FINA Dopping Testülete előtti meghallgatásra a C 21 Szabálynak 
megfelelően a következő elvek tiszteletben tartásával: 
 

 időszerű meghallgatás, 
 tisztes és pártatlan testület, 
 jogi képviselethez való jog a személy saját költségén, 
 a vád tárgyát képező doppingvétségre vonatkozó gyors és kielégítő mértékű 

tájékoztatás, 
 a vád tárgyát képező doppingvétségre és annak következményeire vonatkozó 

nyilatkozattételhez való jog, 
 minden felet megillető jog a bizonyításhoz, beleértve tanúk hívását, és hozzájuk 

kérdések intézését (a testület joga eldönteni, hogy elfogadja-e a telefonon vagy írásban 
történő tanúvallomást), 

 tolmácshoz való jog a meghallgatáson, akinek személyét a Dopping Testület választja 
ki, illetve határoz a felmerült költségek viseléséről; és 

 jog az ésszerű időn belül meghozott, írásbeli, indokolt döntéshez, adott esetben 
ideértve az eltiltási időszak indokolásának kifejtését. 

 
A Versenyek kapcsán történő meghallgatások gyorsított eljárás keretében is történhetnek. 
 

DSZ 8.2 Tagszövetség által végzett doppingellenőrzésekkel kapcsolatos 
meghallgatások 

 
DSZ 8.2.1 Amennyiben felmerül, egy Tagszövetség a DSZ 7 cikkelyben leírt 
eredménykezelését követően, hogy doppingvétség elkövetésére került sor, az érintett 
versenyzőt vagy más személyt a versenyző, vagy más személy Tagszövetségének 
fegyelmi testülete előtt kell meghallgatni annak eldöntésére, hogy jelen 
Doppingellenes Szabályzat megsértésre került-e, és ha igen, ez milyen 
következményeket von maga után. 

  
 DSZ 8.2.2 A DSZ 8.2 cikkelynek megfelelő meghallgatásokat, a DSZ 7 cikkelyben 
meghatározott eredménykezelés befejeztét követően, minden esetben három (3) 
hónapon belül, eredménnyel kell lezárni. A Versenyek kapcsán történő 
meghallgatások gyorsított eljárás keretében is történhetnek. Amennyiben a 
meghallgatás lezárása a három (3) hónapot meghaladja, a FINA dönthet úgy, hogy az 
esetet közvetlenül a FINA Dopping Testület elé utalja a Tagszövetség felelőssége és a 
felmerülő költségek Tagszövetség általi megtérítése mellett. A FINA felszólíthatja az 
eredménykezelési kötelezettséggel rendelkező Tagszövetséget a meghallgatás 
meggyorsítására annak érdekében, hogy lehetővé tegye a végső döntés meghozatalát a 
nemzetközi verseny megkezdése előtt. 



 
DSZ 8.2.3 A Tagszövetség minden függőben lévő ügy állapotáról és a meghallgatások 
eredményeiről folyamatosan tájékoztatja a FINA-t. Azokban az esetekben, ahol a 
FINA felelősséget vállal a DSZ 7.2 cikkely szerinti eredménykezelésért, illetve a DSZ 
8.2.2 cikkely szerinti meghallgatásokért, a Tagszövetség köteles minden szükséges 
dokumentumot a FINA rendelkezésére bocsátani, illetve számára az 
eredménykezeléssel, illetve meghallgatással kapcsolatos költségeket megtéríteni. 
Amennyiben a dokumentáció nem angol vagy francia nyelvű, úgy a Tagszövetségnek 
gondoskodnia kell a dokumentáció angol nyelvű fordításáról. 
 
DSZ 8.2.4 A FINA fenntartja magának a jogok, hogy a meghallgatásokon 
megfigyelőként részt vegyen. 
 
DSZ 8.2.5 A versenyző, vagy más személy lemondhat a meghallgatás jogáról azáltal, 
hogy elismeri jelen Doppingellenes Szabályzat megsértését, és elfogadja a DSZ 9 és 
10 cikkelyben foglalt következményeket, a Tagszövetség előterjesztésének 
megfelelően. Meghallgatás hiányában a Tagszövetség a személyeknek a DSZ 13.2.3 
cikkelynek megfelelő, indokolással ellátott határozatot küld a megtett intézkedésekről. 
 
DSZ 8.2.6 A Tagszövetségek határozatai ellen, legyenek azok akár meghallgatások 
eredményei, vagy a versenyző vagy más személy által elfogadott következmények, a 
DSZ 13 cikkelynek megfelelően fellebbezésre van lehetőség. 
 
DSZ 8.2.7 Tagszövetségek által hozott meghallgatási határozatok további nemzeti 
szintű adminisztratív felülvizsgálatnak nem vethetők alá, kivéve a DSZ 13 cikkelyben 
foglalt esetekben, vagy amennyiben ezt hatályos nemzetközi jog írja elő. 
 
DSZ 8.2.8 A Tagszövetségek meghallgatásainak mindenben meg kell felelniük a DSZ 
8.1 cikkelyben foglalt elveknek. 

 
 
DSZ 9 EGYÉNI EREDMÉNYEK AUTOMATIKUS ÉRVÉNYTELENÍTÉSE 
 
Jelen Doppingellenes Szabályzat egyéni sportágban verseny időszakon belül történő 
megsértése automatikusan az adott versenyen szerzett eredmények érvénytelenítését 
eredményezi, annak minden következményével, beleértve a sportoló minden éremtől, ponttól, 
díjtól történő megfosztását. 
 
[Kommentár DSZ 9: Ha az aranyérmet szerzett versenyző szervezetében tiltott szer mutatható 
ki, akkor a többi versenyzővel szemben tisztességtelen lenne a fentiektől eltérő egyéb más 
eljárás, annak ellenére, hogy esetleg az aranyérmes versenyzőt semmilyen vétkesség sem 
terheli ennek kapcsán. Kizárólag "tiszta" versenyző jutalmazható versenyeredményéért. 
Csapatsportok esetén a DSZ 11 cikkely rendelkezései alkalmazandók (Csapatokra vonatkozó 
következmények).] 
 
 
DSZ 10 EGYÉNI SZANKCIÓK 
 

DSZ 10.1 Eredmények érvénytelenítése azokon a sporteseményeken, amelyeken 
doppingvétséget követnek el.  



 
A Versenyt irányító testület döntésétől függően, amennyiben egy Verseny alatt, vagy 
azzal kapcsolatban doppingvétséget követnek el, a versenyző valamennyi, az adott 
Versenyen szerzett eredményét érvénytelenítik, annak minden következményével 
együtt, beleértve a versenyző érmektől, pontoktól és díjaktól történő megfosztását, 
kivéve a DSZ 10.1.1 cikkelyben foglalt esetet.  

 
[Kommentár DSZ 10.1: Míg a DSZ 9 cikkely (Egyéni eredmények automatikus 
érvénytelenítése) a versenyző azon versenyszámban (pl.: 100 méteres hátúszás) 
szerzett eredményét érvényteleníti, amelynek kapcsán mintája pozitív lett, e cikkely a 
Verseny valamennyi futamában szerzett valamennyi eredményének az érvénytelenítését 
eredményezheti (pl.: FINA világbajnokság). 
 
Annak megítéléséhez, hogy a sportesemény többi eredménye is érvénytelenítésre 
kerüljön-e, olyan tényezőket kell vizsgálni, mint például a versenyző által elkövetett 
doppingvétség súlya, és az, hogy más versenyeken negatív eredményei voltak-e.] 

 
DSZ 10.1.1 Ha a sportoló igazolja, hogy nem terheli sem vétkesség, sem 
gondatlanság a doppingvétség kapcsán, akkor más versenyen elért egyéni 
eredményei nem érvényteleníthetőek, kivéve, ha a versenyző azon futamától, 
melyben a doppingvétséget elkövette, eltérő további futamban elért 
eredményére a doppingvétség nagy valószínűséggel hatással volt. 

 
DSZ 10.2 Eltiltás tiltott szerek and tiltott módszerek jelenléte, használata, 
használatának kísérlete, illetve tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása esetén 
 
Az eltiltás időtartama a DSZ 2.1 cikkely (Tiltott szernek vagy annak származékának, 
illetve markerének jelenléte), a DSZ 2.2 cikkely (Tiltott szer vagy tiltott módszer 
használata, illetve annak kísérlete) vagy a DSZ 2.6 cikkely (Tiltott szer vagy tiltott 
módszerek birtoklása) megsértése esetén a következő, kivéve, ha az eltiltási időszak 
mellőzésére vagy csökkentésére vonatkozó feltételek a DSZ 10.4. és 10.5 cikkely 
szerint, vagy az eltiltási időszak növelésére vonatkozó feltételek a DSZ 10.6. cikkely 
szerint teljesülnek: 

 
Első vétség esetén: két (2) év eltiltás. 

 
[Kommentár DSZ 10.2: A szankciók harmonizációja volt az egyik legvitatottabb 
területe a doppingellenes törekvéseknek. A harmonizáció azt jelenti, hogy ugyanazok a 
szabályok, és kritériumok kerülnek alkalmazásra az egyedi tényállású ügyek 
elbírálására. A szankciók harmonizációja ellen szóló érvek elsősorban az egyes 
sportágak közötti különbségeken alapulnak. Ide tartozik például az, hogy egyes 
sportágakban a versenyzők valóban profik és jelentős bevételre tesznek szert a 
sporttevékenységből, míg más esetekben a versenyzők valójában amatőrök. Azokban a 
sportágakban továbbá, ahol a versenyző karrierje rövid időtartamú (például a 
szertorna) két év eltiltás jóval jelentősebben sújtja a versenyzőt, mint azokban a 
sportágakban, ahol a versenyző karrierje hagyományosan hosszabb időtartamú 
(például a lovaglás és a lövészet). Az egyéni sportágakban a versenyző inkább 
formában tud maradni egyéni gyakorlás útján az eltiltás időtartama alatt, mint 
azokban a sportágakban, ahol a csapat részeként végzett edzések nagy fontosságúak. 
A harmonizáció mellett szóló elsődleges érv az, hogy egyszerűen nem igazságos, hogy 



két ugyanazon országból származó versenyző, akik ugyanazon tiltott szer alapján, 
ugyanazon körülmények között pozitív mintát adnak, eltérő büntetésben részesüljenek 
csak azért, mert eltérő sportágakban versenyeznek. Továbbá sok esetben úgy vélik, 
hogy a büntetések kiszabása esetén biztosított rugalmas szabályozás elfogadhatatlan 
módon lehetőséget biztosít egyes sportszervek részére, hogy elnézőbbek legyenek a 
doppingvétséget elkövetőkkel szemben. A büntetések harmonizációjának a hiánya 
gyakran illetékességi konfliktusok forrása is volt a nemzetközi szövetségek és a nemzeti 
doppingellenes szervezetek között.] 
 
DSZ 10.3 Eltiltás más doppingvétségekért 
A DSZ 10.2 cikkely szerinti doppingvétségektől eltérő doppingvétségek esetében az 
eltiltási időszak a következő:  

 
DSZ 10.3.1 A DSZ 2.3 cikkely (Mintavétel elutasítása vagy elmulasztása) 
vagy a DSZ 2.5 cikkely (A doppingellenőrzés manipulálása) megsértése esetén 
az eltiltás időszaka két (2) év, kivéve, ha a DSZ 10.5 vagy a DSZ 10.6 
cikkelyben előírt feltételek teljesülnek. 

 
DSZ 10.3.2 A DSZ 2.7 cikkely (Üzérkedés vagy üzérkedés kísérlete) vagy a 
DSZ 2.8 cikkely (Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása vagy beadásának 
kísérlete) megsértéséért kiszabandó eltiltási időszak legalább négy (4) év, 
legfeljebb pedig élethosszig tartó eltiltás, kivéve ha a DSZ 10.5 cikkelyben 
előírt feltételek teljesülnek. A kiskorút érintő doppingvétség különösen súlyos 
vétségnek számít, és ha azt a versenyzőt segítő személyzet a DSZ 4.2.1 cikk 
szerinti meghatározott anyagoktól eltérő anyagokkal kapcsolatos vétség 
összefüggésében követi el, a versenyzőt segítő személyzetre élethosszig tartó 
eltiltást írtak elő. Emellett a DSZ 2.7 vagy a 2.8 cikkely súlyos megsértése nem 
sporttal kapcsolatos törvényeket és rendeleteket is sérthet, melyeket jelenteni 
kell a hatáskörrel rendelkező közigazgatási, szakmai vagy igazságügyi 
hatóságnak. 

  
[Kommentár DSZ 10.3.2: Azokat, akik versenyzők doppingolásában vagy ennek 
eltitkolásában érintettek, a pozitív eredményű versenyzőkénél szigorúbb 
szankciókban kell részesíteni. Mivel a sportszervezetek hatásköre általában az 
akkreditációk, tagságok és más sportolási előnyök tilalmára korlátozódik, a 
versenyzőt segítő Személyzet hatáskörrel rendelkező hatóságok előtt történő 
feljelentése fontos lépés a doppingtól való visszatartásban.] 

 
DSZ 10.3.3 A DSZ 2.4 cikkely (A hollét adatszolgáltatás elmulasztása és/vagy 
sikertelen mintavétel) megsértése esetén az eltiltási időszak legalább egy (1), és 
legfeljebb kettő (2) év, a versenyző vétkességének fokától függően. 

 
[Kommentár DSZ 10.3.3: A DSZ 10.3.3 cikkely szerinti szankció két (2) év, 
amennyiben a három adatszolgáltatási mulasztás, illetve sikertelen 
mintavételek közül egyik sem indokolható. Más esetben a szankciót két év és 
egy év időtartamon belüli terjedelemben kerül megállapításra, az eset 
körülményei alapján.] 

 
DSZ 10.4 Az eltiltási időszak mellőzése vagy csökkentése kivételes körülmények 
esetén meghatározott anyagoknál 



 
Ha a versenyző vagy más személy igazolni tudja, hogyan került egy meghatározott 
anyag a testébe vagy a birtokába, és hogy ezzel a meghatározott anyaggal a célja nem 
a versenyző sportteljesítményének növelése vagy teljesítménynövelő anyag 
használatának elfedése volt, akkor a DSZ 10.2 cikkely szerinti eltiltási időszak helyébe 
a következők lépnek: 

 
Első vétség esetén: Legalább figyelmeztetés és megrovás - amely nem jár a későbbi 
sporteseményektől történő eltiltással – és legfeljebb 2 (két) év eltiltás. 

 
A mellőzés vagy csökkentés indokolására a versenyző vagy más személy megerősítő 
bizonyítékkal kell, szolgáljon saját állítása mellett, mellyel a meghallgató testület 
számára kellően igazolja a sportteljesítmény fokozására vagy a teljesítménynövelő 
anyag használatára irányuló szándék hiányát. A versenyző vagy más személy 
vétkességének mértékét kell kritériumként figyelembe venni az eltiltási időszak 
csökkentésének mérlegelésekor. 

 
[Kommentár DSZ 10.4: A meghatározott anyagok nem szükségszerűen kevésbé súlyos 
hatóanyagok a sportdopping terén, mint más tiltott anyagok (például egy 
meghatározott anyagként felsorolt stimuláns eredményesen segítheti a versenyzőt egy 
versenyen); ezért az e cikkely szerinti kritériumokat nem teljesítő versenyző két éves 
eltiltási időszakban részesül, és akár négy éves eltiltási időszakot is kiszabhatnak rá a 
DSZ 10.6 cikkely alapján. Azonban valószínűbb, hogy más tiltott anyagokkal szemben 
a meghatározott anyagok mögött hihető, a doppingtól független magyarázat áll. 

 
E cikkely csak olyan esetekre alkalmazható, amikor a meghallgató testület kellően 
meggyőződött az ügy objektív kritériumai alapján arról, hogy a versenyző tiltott anyag 
bevételekor vagy birtoklásakor nem kívánta sportteljesítményét növelni. Az olyan 
objektív körülmények típusainak példái, amelyek kombinálva kellően meggyőzhetik a 
meghallgató testületet arról, hogy nem állt fenn teljesítménynövelési szándék, a 
következők: az a tény, hogy a meghatározott anyag jellege vagy bevételének időzítése 
nem lett volna előnyös a versenyző számára; a versenyző nyíltan használja a 
meghatározott anyagot vagy ennek használatát közli; és az aktuális orvosi 
nyilvántartás szerint a meghatározott anyagot nem sporttal kapcsolatos célból 
rendelték a versenyző számára. Általában minél nagyobb a potenciális 
teljesítménynövelő hatás, annál nagyobb a versenyzőre nehezedő bizonyítási teher a 
sportteljesítmény növelésére irányuló hatással kapcsolatos szándékosság hiányát 
illetően.  

 
Bár a sportteljesítmény növelésére irányuló hatással kapcsolatos szándékosság 
hiányát a meghallgató testület előtt kellően bizonyítani kell, a versenyző valószínűsítés 
útján is igazolhatja, hogyan került a testébe a meghatározott anyag. 

 
A versenyző vagy más személy vétkessége mértékének megállapításakor a figyelembe 
vett körülmények egyediek és relevánsak kell, hogy legyenek annak magyarázatát 
illetően, hogy a versenyző vagy más személy miért tért el az elvárt magatartási 
normáktól. Így például az a tény, hogy egy versenyző nagy mennyiségű pénz 
megkeresésének lehetőségét veszítené el az eltiltási időszak során vagy az a tény, hogy 
a versenyző számára karrierje során csak rövid idő van hátra, illetve a sportnaptár 
időzítése nem releváns faktor E cikkely szerinti eltiltási időszak csökkentésének 



mérlegelésekor. Az előreláthatóan az eltiltási időszakot teljes egészében csak a 
legkivételesebb esetekben mellőzik.] 
 
DSZ 10.5 Az eltiltás mellőzése vagy időtartamának csökkentése kivételes 
körülmények esetén 

 
DSZ 10.5.1 Vétkesség vagy gondatlanság hiánya 
 
Ha a sportoló egyedi esetében igazolni tudja, hogy nem terheli vétkesség vagy 
gondatlanság a doppingvétség elkövetésében, az egyébként alkalmazandó 
eltiltási időszak mellőzendő. Ha tiltott szer, vagy annak származéka, vagy 
markerje a versenyző szervezetéből származó mintában kimutatható, megsértve 
ezzel an DSZ 2.1 cikkelyt (Tiltott szer jelenléte), annak érdekében, hogy az 
eltiltás mellőzhető legyen, a versenyzőnek azt is igazolnia kell, hogy a tiltott 
szer milyen módon került a szervezetébe. Abban az esetben, amikor a e 
cikkelyben foglaltak alkalmazásra kerülnek és az egyébként alkalmazandó 
eltiltás mellőzésre kerül, a doppingvétség nem vehető figyelembe az eltiltás 
időtartamának megállapítása tekintetében, a DSZ 10.7 cikkely szerinti 
többszörös vétségek esetén. 

 
  DSZ 10.5.2 Súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiánya 
 

Ha a versenyző, vagy más személy egyedi esetben igazolni tudja, hogy sem 
súlyos vétkesség vagy gondatlanság nem terheli, akkor az eltiltás időtartama 
csökkenthető, de nem lehet kevesebb, mint az egyébként alkalmazandó 
időtartam fele. Ha az egyébként alkalmazandó eltiltási időtartam élethosszig 
szóló, az e cikkely alapján csökkentett időtartam nem lehet kevesebb nyolc (8) 
évnél. Ha a tiltott szernek, vagy annak származékának vagy markerjének a 
jelenléte a versenyző szervezetéből származó mintában kimutatható, megsértve 
ezzel a DSZ 2.1 cikkelyt (Tiltott szer, vagy annak származékának vagy 
markerjének jelenléte), annak érdekében, hogy az eltiltás időtartama 
csökkenthető legyen, a sportolónak azt is igazolnia kell, hogy a tiltott szer 
milyen módon került a szervezetébe. 

  
[Kommentár DSZ 10.5.1 és DSZ 10.5.2: A Kódex rendelkezik az eltiltás 
időtartamának lehetséges csökkentéséről, illetve megszüntetéséről azokban a 
rendkívüli esetekben, amikor a versenyző igazolja, hogy a doppingvétség 
kapcsán nem terheli vétkesség vagy gondatlanság, illetve súlyos vétkesség vagy 
gondatlanság. A fenti megközelítés összhangban áll az emberi jogok alapvető 
elveivel, valamint kompromisszumot teremt azon doppingellenes szervezetek 
között, akik a kivételek szűkítését, vagy a kivételek alkalmazásának teljes 
mellőzését követelik, és azon doppingellenes szervezetek között, amelyek 
további tényezők alapján is a kétéves felfüggesztés mérséklését kívánják 
lehetővé tenni, még akkor is például, amikor a versenyző beismerte vétkességét 
az elkövetésben. A e cikkelyek kizárólag a szankciók kiszabása esetén 
alkalmazhatók, annak a meghatározásánál nem, hogy történt-e doppingvétség. 
A DSZ 10.5.2. cikkely bármilyen doppingvétségre alkalmazható, habár 
különösen nehéz teljesíteni az olyan doppingvétségek csökkentésére vonatkozó 
kritériumokat, amikor az ismeret is a doppingvétség eleme. 

 



A DSZ 10.5.1 és a DSZ 10.5.2. cikkely csak olyan esetekről kíván rendelkezni, 
amelyek kapcsán valóban különleges körülmények merülnek fel, és nem az 
esetek nagy többségéről. 

 
A DSZ 10.5.1 cikkely alkalmazására szemléltető példa, hogy a vétkesség vagy 
gondatlanság hiánya a büntetés teljes mellőzését eredményezi, ha a versenyző 
igazolni tudja, hogy a legnagyobb gondossága és körültekintése ellenére, egy 
versenyző szabotázs akciójának lett az áldozata. Ennek megfelelően a vétkesség 
vagy gondatlanság hiánya sem eredményezi a büntetés teljes mellőzését a 
következő esetekben: (a) a pozitív vizsgálati eredmény téves címkével ellátott, 
vagy szennyeződéseket tartalmazó vitamin, vagy táplálék-kiegészítő 
fogyasztására vezethető vissza (a versenyző felelős azért, amit fogyaszt (DSZ 
2.1.1), és figyelmeztették a kiegészítőkben esetlegesen előforduló 
szennyeződések lehetőségére); (b) a versenyző tudta nélkül annak orvosi 
személyzete vagy edzője doppingot alkalmazott (a versenyző felelős az orvosi 
személyzet megválasztásáért és egyértelmű tájékoztatásáért, hogy tiltott szert 
nem használhat); és (c) a versenyző italának, ételének szabotálása házastársa, 
edzője, vagy más, a társaságába tartozó Személy által (a versenyző felelős 
azért, amit fogyaszt, valamint felelős azoknak a személyeknek a cselekedeteiért, 
akikben megbízik annyira, hogy hozzáférést enged ételéhez, italához). Azonban 
az adott eset rendkívüli körülményeitől függően a fent hivatkozott esetek 
bármelyikében a súlyos vétkesség vagy gondatlanság teljes hiánya a büntetés 
enyhítését eredményezheti. (Például enyhítésnek van helye az (a) példa esetén, 
ha a versenyző egyértelműen igazolja, hogy a pozitív eredményt egy elterjedt 
vitaminkészítményben előfordult szennyeződés okozta, amelyet olyan forrásból 
vásárolt, amelynek nem lehet kapcsolata tiltott szerekkel, valamint a versenyző 
kellő gondossággal eljárva más táplálék-kiegészítőt nem fogyasztott.) 

 
A versenyző vagy más személy DSZ 10.5.1 és DSZ 10.5.2 cikkely szerinti 
vétkességének vizsgálatakor a figyelembe vett körülmények egyediek és 
relevánsak kell, hogy legyenek annak magyarázatát illetően, hogy a versenyző 
vagy más Személy miért tért el az elvárt magatartási normáktól. Így például az 
a tény, hogy egy versenyző nagy mennyiségű pénz megkeresésének lehetőségét 
veszítené el az eltiltási időszak során vagy az a tény, hogy a versenyző számára 
karrierje során csak rövid idő van hátra, illetve a sportnaptár időzítése nem 
releváns faktor az e cikk szerinti eltiltási időszak csökkentésének 
mérlegelésekor.  

 
Bár a kiskorúak nem részesülnek eleve egyedi elbánásban az alkalmazandó 
szankciók meghatározásakor, a fiatalság és a tapasztalat hiánya egyértelműen 
fontos figyelembe veendő tényező annak megállapításakor, hogy a versenyző 
vagy más személy vétkes-e a DSZ 10.5.2 cikkely, illetve a DSZ 10.4 és 10.5.1. 
cikkely szerint. 

 
A DSZ 10.5.2 cikkely nem alkalmazandó olyan esetekben, amikor a DSZ 10.3.3 
vagy 10.4 cikkely alkalmazandó, mivel ezek a cikkelyek már figyelembe veszik a 
versenyző vagy más Személy vétkességének mértékét az alkalmazandó eltiltási 
időszak megállapításakor.] 

 



10.5.3 Érdemi közreműködés doppingvétség felderítésében vagy 
bizonyításában 

 
A FINA Végrehajtó vagy meghallgatást végző testülete, egy doppingvétség 
esetében a DSZ 13 cikkely szerinti jogerős másodfokú határozatot megelőzően 
vagy a fellebbezési idő lejártát megelőzően részben felfüggesztheti az egyedi 
esetben kiszabott eltiltási időszakot, amennyiben a versenyző vagy más személy 
érdemi közreműködést nyújtott a FINA vagy egy büntető hatóság vagy 
szakmai fegyelmi szerv felé, és melynek eredményeként a FINA más személy 
által elkövetett doppingvétséget fedez fel vagy állapít meg, vagy melynek 
eredményeként a büntető vagy fegyelmi szerv bűncselekményt vagy az egyes 
szakmai szabályok más személy által történő megsértését fedezi fel vagy 
állapítja meg.  

 
A DSZ 13 cikkely szerinti jogerős másodfokú határozatot vagy fellebbezési 
határidő leteltét követően a FINA az egyébként kiszabandó eltiltási időszak egy 
részét csak a WADA jóváhagyásával függesztheti fel. Az egyébként kiszabandó 
eltiltási időszak felfüggesztésének mértéke a versenyző vagy más személy által 
elkövetett doppingvétség súlyosságán alapul, illetve a versenyző vagy más 
személy által azon erőfeszítés tekintetében tett érdemi közreműködés mértékén, 
hogy megszüntessék a sport terén a doppingolást. Az egyébként alkalmazandó 
eltiltási időszak legfeljebb háromnegyede függeszthető fel. Ha az egyébként 
alkalmazandó eltiltási időszak élethosszig tart, az e szakasz szerint fel nem 
függesztett időszak legalább nyolc (8) év. Ha a FINA az egyébként e cikkely 
szerint alkalmazandó eltiltási időszak bármely részét felfüggeszti, azonnal 
írásbeli indokolást mellékel a határozatához minden egyes olyan 
doppingellenes szervezet számára, mely jogosult a határozat fellebbezésére. Ha 
a FINA ezt követően a felfüggesztett eltiltási időszak bármely részét 
helyreállítja, mivel a versenyző vagy más személy elmulasztotta a jelzett érdemi 
közreműködést, a versenyző vagy más személy fellebbezést nyújthat be a 
helyreállítás ellen a DSZ 13.2 cikkely szerint. 

 
[Kommentár DSZ 10.5.3: A hibáikat beismerő és más doppingvétségeket 
feltárni hajlandó versenyzők, versenyzőt segítő Személyzet, és más személyek 
közreműködése fontos a tiszta sport érdekében.  

 
Az érdemi közreműködés jelentőségének mérlegelésekor figyelembe veendő 
tényezők például az érintett egyének száma, a sportág résztvevőinek helyzete, a 
DSZ 2.7 cikkely szerinti üzérkedés vagy a DSZ 2.8 cikkely szerinti beadás 
fennállása, illetve hogy a vétség olyan anyagot vagy módszert érintett-e, mely 
ellenőrzés során még nem mutatható ki. Az eltiltási időszak maximális 
felfüggesztése csak nagyon kivételes esetekben alkalmazható. A doppingvétség 
súlyosságával kapcsolatban figyelembe veendő kiegészítő tényező, hogy az 
érdemi közreműködést nyújtó Személy még mindig érzékelhet-e 
teljesítménynövelő hatást. Általában minél korábban biztosítanak érdemi 
közreműködést az eredmények kezelése folyamatában, annál nagyobb 
arányban függesztik fel az egyébként alkalmazandó eltiltási időszakot. 

 
Ha egy versenyző vagy más Személy, akiről megállapítást nyert, hogy 
doppingvétséget követett el, e cikkely szerint felfüggesztett eltiltási időszakra 



vonatkozó jogát kívánja gyakorolni azzal összefüggésben, hogy a versenyző 
vagy más Személy lemond a meghallgatásról a DSZ 8.3 cikkely 
(Meghallgatásról való lemondás) szerint, akkor a FINA Végrehajtó 
meghatározza, hogy az eltiltási időszak részbeni felfüggesztése indokolt-e e 
cikkely szerint. Ha a versenyző vagy más Személy felfüggesztett eltiltási 
időszakra való jogára hivatkozik a doppingvétségről a DSZ 8 cikkely szerint 
tartott meghallgatás lezárulta előtt, a meghallgató testület meghatározza, hogy 
az eltiltási időszak részbeni felfüggesztése indokolt-e e cikkely szerint, 
ugyanakkor pedig a meghallgató testület meghatározza, hogy a versenyző vagy 
más Személy doppingvétséget követett-e el. Ha az eltiltási időszak egy részét 
felfüggesztik, a határozat indokolást ad a nyújtott információ hitelességének és 
annak megállapítását illetően, hogy az fontos volt-e a doppingvétség vagy más 
bűncselekmény feltárásában vagy bizonyításában. Ha a versenyző vagy más 
személy felfüggesztett eltiltási időszakra való jogára hivatkozik egy jogerős 
határozat meghozatalát követően, mely szerint doppingvétségre került sor, és 
ez a DSZ 13 cikkely szerint nem fellebbezhető, azonban a versenyző vagy más 
Személy még mindig az eltiltási időszak hatálya alatt áll, a versenyző vagy más 
Személy a FINA-hoz fordulhat annak érdekében, hogy megvizsgálják az 
eltiltási időszak felfüggesztését e cikkely szerint. Az egyébként alkalmazandó 
eltiltási időszak ilyen felfüggesztése szükségessé teszi a WADA jóváhagyását. 
Ha az eltiltási időszak felfüggesztésének alapjául szolgáló feltétel nem teljesül, 
a FINA helyreállítja az egyébként alkalmazandó eltiltási időszakot. A FINA 
által e cikkely alapján hozott határozatok ellen a DSZ 13.2 cikkely szerint 
fellebbezni lehet. 

 
A Kódex értelmében ez az egyetlen olyan körülmény, amikor az egyébként 
alkalmazandó eltiltási időszak felfüggesztését engedélyezik.] 

 
10.5.4 A doppingvétség beismerése egyéb bizonyíték hiányában 

 
Amennyiben egy versenyző vagy más személy önként beismeri doppingvétség 
elkövetését, mielőtt értesítik olyan minta begyűjtéséről, melynek alapján 
doppingvétség megállapítható (vagy a DSZ 2.1 cikkelytől eltérő doppingvétség 
esetében, mielőtt először értesítik beismert doppingvétségről a DSZ 7 cikkely 
szerint), és az említett beismerés az egyetlen megbízható bizonyítéka a 
doppingvétségnek a beismeréskor, az eltiltási időszak csökkenthető, de 
legfeljebb csak az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak felével. 

 
[Kommentár DSZ 10.5.4: E cikkely akkor alkalmazandó, amikor egy versenyző 
vagy más Személy önként beismeri a doppingvétséget olyan körülmények 
között, amikor még egy doppingellenes szervezet sincs tudatában 
doppingvétség esetleges elkövetésének. Nem alkalmazandó olyan körülmények 
között, amikor a beismerés az után történik, hogy a versenyző vagy más 
Személy úgy véli, hogy el fogják kapni.] 

 
DSZ 10.5.5 Amennyiben a Versenyző vagy más Személy igazolja, hogy a 
szankció csökkentésére jogosult e cikkely egynél több rendelkezése szerint. 
 
A DSZ 10.5.2, 10.5.3 vagy 10.5.4 cikkely szerinti csökkentés vagy 
felfüggesztés alkalmazása esetén az egyébként alkalmazandó eltiltási időszakot 



a DSZ 10.2, 10.3, 10.4 és 10.6 cikkellyel összhangban határozzák meg. Ha a 
versenyző vagy más személy igazolja, hogy jogosult az eltiltási időszak 
csökkentésére vagy felfüggesztésére a DSZ 10.5.2, 10.5.3 vagy 10.5.4 
cikkelyek közül egy vagy több alapján, az eltiltási időszak csökkenthető vagy 
felfüggeszthető, de legfeljebb az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak 
egynegyedéig. 
 
[Kommentár DSZ 10.5.5: A megfelelő szankcióról négy lépésben határoznak. 
Először a meghallgató testület meghatározza, hogy az alapvető szankciók 
(DSZ10.2, DSZ 10.3, DSZ 10.5 vagy DSZ 10.6 cikkely) közül melyik 
alkalmazandó az adott doppingvétségre. Másodszor a meghallgató testület 
megállapítja, hogy indokolt-e a szankció felfüggesztése, mellőzése vagy 
csökkentése (DSZ 10.5.1–10.5.4 cikkely). Megjegyzendő azonban, hogy a 
felfüggesztésre, mellőzésre vagy csökkentésre okot adó körülmények közül nem 
mindegyike kombinálható az alapvető szankciókra vonatkozó rendelkezésekkel. 
Például a DSZ 10.5.2 cikkely nem alkalmazható a DSZ 10.3.3 vagy 10.4. 
cikkely szerinti esetben, mivel a meghallgató testület a DSZ 10.3.3 és 10.4 
cikkely szerint már határozott az eltiltási időszakról a versenyző vagy más 
Személy vétkességének mértéke alapján. Harmadik lépésben a meghallgató 
testület meghatározza a DSZ 10.5.5 cikkely szerint, hogy a versenyző vagy más 
Személy jogosult-e mellőzésre, csökkentésre vagy felfüggesztésre a DSZ 10.5 
cikkely szerint. Végül a meghallgató testület dönt az eltiltási időszak 
megkezdéséről a DSZ 10.9 cikkely szerint. A következő négy példa illusztrálja 
az elemzés megfelelő sorrendiségét: 
 
1. példa 

 
Tények: egy pozitív vizsgálati eredmény során anabolikus szteroid jelenlétét 
mutatják ki; a versenyző azonnal beismeri a megállapított doppingvétséget; a 
versenyző súlyos vétség hiányára hivatkozik (DSZ 10.5.2); és a versenyző 
érdemi közreműködést nyújt (DSZ10.5.3).  

 
A DSZ 10 cikkely alkalmazása:  

 
1. Az alapvető szankció két év lenne a DSZ 10.2 cikkely szerint (Súlyosító 
körülmények (DSZ 10.6), nem vehető figyelembe, mivel a versenyző azonnal 
beismerte a vétséget. A DSZ 10.4 cikkely nem alkalmazandó, mivel a szteroid 
nem meghatározott anyag.)  

 
2. A súlyos vétség hiánya alapján a szankció a két év feléig csökkenthető. Az 
érdemi közreműködés alapján a szankció a két (2) év háromnegyedéig 
csökkenthető.  

 
3. A DSZ 10.5.5 cikkely szerint a súlyos vétség hiánya és az érdemi 
közreműködés együttes figyelembe vételével történő lehetséges csökkentés 
vizsgálatakor a szankció legfeljebb a két (2) év háromnegyedéig csökkenthető. 
Vagyis a minimális szankció hat hónapos eltiltási időszakot jelent.  

 
4. A DSZ 10.9.2 cikkely szerint, mivel a versenyző azonnal beismerte a 
doppingvétséget, az eltiltási időszak leghamarabb a mintavételkor kezdődik, 



azonban a versenyző mindenesetre az eltiltási időszak legalább felét le kell, 
hogy töltse (vagyis minimum három hónapot) a meghallgatást követő 
határozattól számítva. 
 
 
2. példa 

 
Tények: pozitív vizsgálati eredmény során kimutatják anabolikus szteroid 
jelenlétét; súlyosító körülmények állnak fenn, és a versenyző nem tudja 
igazolni, hogy nem volt a doppingvétség elkövetésének tudatában; a versenyző 
nem ismeri el rögtön a doppingvétséget annak állításakor; azonban a 
versenyző érdemi közreműködést nyújt (DSZ 10.5.3). 

 
A DSZ 10 cikkely alkalmazása: 

 
1. Az alapvető szankció kettő–négy év eltiltás lenne a DSZ 10.6 cikkely szerint. 

 
2. Az érdemi közreműködés alapján a szankció a legfeljebb négy év 
háromnegyedéig csökkenthető. 

 
3. A DSZ 10.5.5 cikk nem alkalmazandó. 

 
4. A DSZ 10.9.2 cikkely szerint az eltiltási időszak a meghallgatást követően 
hozott határozat napjától számítandó. 
 
3. példa 

 
Tények: pozitív vizsgálati eredmény kimutatja meghatározott anyag jelenlétét; 
a versenyző igazolja, hogy a meghatározott anyag hogyan került testébe, és 
hogy nem volt célja sportteljesítményének növelése; a versenyző igazolja, hogy 
vétkessége kismértékű, és érdemi közreműködést nyújt (DSZ 10.5.3). 

 
A DSZ 10 cikkely alkalmazása: 

 
1. Mivel a pozitív vizsgálati eredmény meghatározott anyagot mutatott ki, és a 
versenyző teljesítette a DSZ 10.4. cikkely további feltételeit, az alapvető 
szankció a megrovás és a két év eltiltás között lehet. A meghallgató testület az 
említett mérték szerinti szankció kiszabásakor mérlegeli a versenyző 
vétkességének mértékét. (E példa illusztrálására tegyük fel, hogy a bizottság 
egyébként nyolc hónapos eltiltási időszakot alkalmazott volna.) 

 
2. Az érdemi közreműködés alapján a szankció a nyolc hónap háromnegyedére 
csökkenthető. (Legkevesebb két hónapra.) A súlyos vétkesség hiánya (DSZ 
10.2) nem alkalmazható, mivel a versenyző vétkességének mértékét már 
figyelembe vették a nyolc hónapos eltiltási időszak megállapításakor az 1. 
lépésnél. 

 
3. A DSZ 10.5.5 cikkely nem alkalmazandó. 

 



4. A DSZ 10.9.2. cikk szerint mivel a versenyző azonnal beismerte a 
doppingvétséget, az eltiltási időszak a mintavételkor is megkezdődhet, azonban 
a versenyzőre mindenképpen az eltiltási időszak legalább fele alkalmazandó a 
meghallgatást követően hozott határozat napjától. (Legalább egy hónap.) 
 
4. példa 

 
Tények: egy versenyző, akinek sohasem volt pozitív vizsgálati eredménye, és 
nem volt érintett doppingvétségben, spontán beismeri, hogy szándékosan 
többféle tiltott anyagot használt teljesítményének növelésére. A versenyző 
emellett érdemi közreműködést is nyújt (DSZ 10.5.3). 

 
A DSZ 10 cikkely alkalmazása: 

 
1. Bár többféle tiltott anyag szándékos használata a teljesítmény növelésére 
rendes esetben súlyosító körülmények figyelembe vételét teszi szükségessé (DSZ 
10.6), a versenyző spontán beismerése az jelenti, hogy a DSZ 10.6 cikkely nem 
alkalmazandó. Az a tény, hogy a versenyző tiltott anyagokat használt 
teljesítménye növelése érdekében, szintén nem teszi alkalmazhatóvá a DSZ 10.5 
cikkelyt, tekintet nélkül arra, hogy a felhasznált tiltott anyagok meghatározott 
anyagok voltak-e. Ilyen módon a DSZ 10.2 cikkely alkalmazandó, és az 
alapvető eltiltási időszak két (2) év. 

 
2. A versenyző spontán beismerése alapján (csak DSZ 10.5.4) az eltiltási 
időszak a két (2) év feléig csökkenthető. A versenyző érdemi közreműködése 
alapján (DSZ 10.5.3) az eltiltási időszak a két (2) év háromnegyedéig 
csökkenthető. 

 
3. A DSZ 10.5.5 cikkely alapján a spontán beismerés és az érdemi 
közreműködés együttes figyelembe vételekor a szankció legfeljebb a két év 
háromnegyedéig csökkenthető. (A minimális eltiltási időszak hat hónap lenne.) 

 
4. Ha a DSZ 10.5.4 cikkelyt a meghallgató testület megvizsgálja a minimális 
hat hónapos eltiltási időszak megállapításakor a 3. lépésben, az eltiltási 
időszak azon a napon kezdődik, amikor a meghallgató testület szankciót állapít 
meg. Ha azonban a meghallgató testület nem vizsgálja meg a DSZ 10.5.4 
alkalmazását az eltiltási időszak csökkentését illetően a 3. lépésben, a DSZ 
10.9.2 cikkely szerint az eltiltási időszak kezdete a doppingvétség elkövetésének 
dátuma is lehet, amennyiben legalább az említett időszak felét (legalább három 
hónapot) a meghallgatást követően hozott határozat napját követően kell 
letölteni.] 

 
DSZ 10.6 Az eltiltási időszakot növelhető súlyosító körülmények. 

  
Amennyiben a FINA, vagy egy Tagszövetség megállapítja egy doppingvétséggel járó 
egyedi esetben, mely nem a DSZ 2.7 (Üzérkedés vagy üzérkedés kísérlete) és DSZ 2.8 
cikkely (Beadás vagy beadás kísérlete) szerinti vétség, hogy súlyosító körülmények 
állnak fenn, melyek indokolják a jelenlegi szankciónál hosszabb eltiltási időszak 
kiszabását, az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak legfeljebb négy (4) évre 



növelhető, hacsak a versenyző vagy más személy nem bizonyítja kellően a 
meghallgató testület számára, hogy nem tudatosan követte el a doppingvétséget. 

 
Egy versenyző vagy más személy elkerülheti e cikkely alkalmazását, ha azonnal 
beismeri a megállapított doppingvétséget annak a FINA, vagy egy Tagszövetség által 
történő megállapításakor. 

 
[Kommentár DSZ 10.6: Súlyosító körülmények esetei, melyek a rendes szankciónál 
hosszabb eltiltási időszak kiszabását indokolják: a doppingvétséget a versenyző vagy 
más Személy doppingterv vagy -rendszer részeként követte el, egyénileg vagy 
összeesküvés vagy doppingvétségek elkövetésére irányuló vállalkozás keretében; a 
versenyző vagy más Személy különféle tiltott anyagokat vagy tiltott módszereket 
használt vagy birtokolt, vagy többször használt vagy birtokolt tiltott anyagot vagy 
tiltott módszert; egy átlagos egyén a doppingvétség teljesítménynövelő hatását az 
egyébként alkalmazandó eltiltási időszakon túl is élvezheti; a versenyző vagy a 
Személy csalárd vagy akadályozó magatartást folytat a doppingvétség kiszűrésének 
vagy megállapításának elkerülésére. 

 
Az egyértelműség érdekében, a DSZ 10.6 cikkelyhez fűzött kommentárban a súlyosító 
körülményekre leírt példák nem kizárólagosak, és más súlyosító tényezők is 
indokolhatják hosszabb eltiltási időszak kiszabását. A DSZ 2.7 (Üzérkedés vagy 
üzérkedés kísérlete) és 2.8 cikkely (Beadás vagy beadás kísérlete) szerinti 
doppingvétségek nem szerepelnek a DSZ 10.6 cikkely alkalmazásában, mivel e 
doppingvétségek szankciói (négy évtől élethosszig tartó eltiltásig) eleve megfelelő 
mérlegelési lehetőséget biztosítanak bármely súlyosító körülmény figyelembe vételére.] 

 
DSZ 10.7 Többszörös vétség 

 
10.7.1 A második doppingvétség. 

 
Egy versenyző vagy más személy első doppingvétsége esetében az eltiltási 
időszakról a DSZ 10.2 és 10.3 cikkely rendelkezik (a DSZ 10.4 vagy 10.5 
cikkely szerinti mellőzés, csökkentés vagy felfüggesztés, illetve a DSZ 10.6 
cikkely szerinti növelés figyelembe vételével). Második doppingvétség 
esetében az eltiltási időszak az alábbi táblázat szerint alakul. 

 

Második vétség 
RS FFMT NSF St AS TRA 

Első vétség 

RS 1-4 2-4 4-6 6-8 8-10 10-életh.

FFMT 1-4 4-8 4-8 6-8 10-életh. életh. 

NSF 1-4 4-8 4-8 6-8 10-életh. életh. 

St 2-4 6-8 6-8 8-életh. életh. életh. 

AS 4-5 10-életh. 10-életh. életh.  életh. életh. 

TRA 8-életh. életh. életh. életh.  életh. életh. 
 



A második doppingvétség meghatározására használt fogalmak: 
 

RS (reduced sanction - csökkentett szankció meghatározott anyag tekintetében 
a DSZ 10.4 cikkely szerint): a doppingvétségre csökkentett szankciót szabtak 
ki vagy kellett volna kiszabni a DSZ 10.5 cikkely szerint, mivel meghatározott 
anyagot érintett, és a DSZ 10.4 cikkely egyéb feltételei teljesültek. 

 
FFMT (filing failure/missed test - adatszolgáltatási mulasztás és/vagy 
sikertelen mintavétel): a doppingvétséget a DSZ 10.3.3 cikkely szerint 
szankcionálták vagy kellett volna szankcionálni (adatszolgáltatási mulasztás 
és/vagy sikertelen mintavétel). 

 
NSF (no significant fault - csökkentett szankció súlyos vétkesség vagy 
gondatlanság hiánya tekintetében): a doppingvétséget a DSZ 10.5.2 cikkely 
szerint csökkentett szankcióval sújtották vagy kellett volna sújtani, mivel a 
versenyző igazolta a súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiányát a DSZ 10.5.2 
cikkely szerint. 

 
St (standard sanction - szokványos szankció a DSZ 10.2 vagy 10.3.1 cikkely 
szerint): a doppingvétséget két (2) év szokványos szankcióval sújtották vagy 
kellett volna sújtani a DSZ 10.2 vagy 10.3.1 cikkely szerint. 

 
AS (aggravated sanction - súlyosított szankció): a doppingvétséget súlyosított 
szankcióval sújtották vagy kellett volna sújtani a DSZ 10.6 cikkely szerint, 
mivel a doppingellenes szervezet megállapította a DSZ 10.6 cikkely szerinti 
körülmények fennállását. 

 
TRA (trafficking - üzérkedés vagy üzérkedés kísérlete, és beadás vagy beadás 
kísérlete): a doppingvétséget a DSZ 10.3.2 cikkely szerinti szankcióval 
sújtották vagy kellett volna sújtani. 

 
 

[Kommentár DSZ 10.7.1: A táblázatot úgy alkalmazzák, hogy a baloldali 
oszlopban elhelyezik a versenyző vagy más Személy első doppingvétségét, majd 
jobbra haladnak a második vétség oszlopa felé. Például tételezzük fel, hogy a 
versenyzőre az első vétség tekintetében a DSZ 10.2 cikkely szerinti szokványos 
eltiltási időszakot írják elő, majd ő ezt követően egy második vétséget is 
elkövet, amelyért csökkentett szankcióval sújtják meghatározott anyag 
tekintetében a DSZ 10.4 cikkely szerint. A táblázatot a második vétségre 
vonatkozó eltiltási időszak meghatározására használják. A fenti példa esetében 
a táblázatot a következőképpen alkalmazzák: a bal oldali oszlopon lefelé 
haladva eljutnak a negyedik sorba, melyben „St” a szokványos szankciót 
jelenti, azután a táblázatban az első oszlop felé haladnak, ahol „RS” a 
csökkentett szankciót jelenti meghatározott anyagnál, és ilyen módon az 
eltiltási időszak a második vétségre 2–4 év. A versenyző vagy más Személy 
vétkességének mértéke az adott tartományon belüli eltiltási időszak 
mérlegelésekor figyelembe veendő körülmény.] 

 



[Kommentár DSZ 10.7.1, az „RS” meghatározása: Lásd a Kódex 25.4 cikkelyét 
a DSZ 10.7.1 cikkely Kódex előtti doppingvétségekre való alkalmazása 
tekintetében.] 

 
DSZ 10.7.2 A DSZ 10.5.3 és 10.5.4 cikkely alkalmazása a második 
doppingvétségre. 

 
Ha második alkalommal doppingvétséget elkövető versenyző vagy más személy 
igazolja, hogy jogosult az eltiltási időszak részbeni felfüggesztésére vagy 
csökkentésére a DSZ 10.5.3 vagy 10.5.4 cikkely szerint, a meghallgató testület 
először meghatározza az egyébként alkalmazandó eltiltási időszakot a DSZ 
10.7.1 cikkben szereplő táblázat ismertette tartományok alapján, majd ezt 
követően alkalmazza az eltiltási időszak megfelelő felfüggesztését vagy 
csökkentését. A fennmaradó eltiltási időszak a DSZ 10.5.3 és 10.5.4 cikk 
szerinti felfüggesztés vagy csökkentés alkalmazását követően legalább az 
egyébként alkalmazandó eltiltási időszak egynegyede. 

 
DSZ 10.7.3 Harmadik doppingvétség. 

 
Harmadik doppingvétség eredménye mindenképpen élethosszig tartó eltiltási 
időszak, kivéve, ha a harmadik vétség teljesíti az eltiltási időszak mellőzésére 
vagy csökkentésére a DSZ 10.4 cikkelyben előírt feltételeket, vagy DSZ 2.4 
cikkely szerinti doppingvétség (adatszolgáltatási mulasztás és/vagy sikertelen 
mintavétel). Ezen esetekben az eltiltási időszak nyolc (8) év és élethosszig 
tartó tilalom között mozog. 

 
DSZ 10.7.4 Egyes potenciális többszörös vétségekre alkalmazandó kiegészítő 
szabályok. 

 
• A DSZ 10.7. cikk szerinti szankciók alkalmazásában egy doppingvétség csak 
akkor minősül második vétségnek, ha a FINA vagy egy Tagszövetség 
megállapítja, hogy egy versenyző vagy más személy a második doppingvétséget 
azt követően követte el, hogy értesítették a DSZ 7 cikkely szerint 
(Eredménykezelés), vagy azt követően, hogy a FINA vagy egy Tagszövetség 
ésszerű erőfeszítéseket tett az első doppingvétséggel kapcsolatos értesítésre; ha 
a FINA vagy egy Tagszövetség ezt nem tudja igazolni, a vétségeket együttesen 
tekintik első doppingvétségnek, és a szankció kiszabásának alapja az a 
doppingvétség lesz, amely a súlyosabb szankcióval jár; azonban többszörös 
vétség előfordulása súlyosító körülmények meghatározását alapozhatja meg 
(DSZ 10.6 cikkely). 

 
• Ha az első doppingvétségre vonatkozó határozatot követően a FINA vagy egy 
Tagszövetség olyan tényeket állapít meg, melyek a versenyző vagy más 
személy által az első vétségre vonatkozó értesítésnél korábbi doppingvétségre 
utalnak, a FINA vagy egy Tagszövetség további szankciót állapít meg azon 
szankció alapján, melyet akkor szabhattak volna ki, ha a két vétségről 
egyidejűleg határoznak. Valamennyi, a korábbi doppingvétség idején született 
versenyeredményt megsemmisítenek a DSZ 10.8 cikkelye szerint. A korábbi, 
de később megállapított vétség tekintetében felmerülő súlyosító körülmények 
megállapításának elkerülése érdekében (DSZ 10.6) a versenyző vagy más 



személy önként be kell, hogy ismerje a korábbi doppingvétséget, kellő időben 
azon vétségről szóló értesítést követően, amellyel első alkalommal vádolták. 
Ugyanez a szabály alkalmazandó akkor is, amikor a FINA vagy egy 
Tagszövetség olyan tényeket állapít meg, melyek a második doppingvétségről 
szóló határozatot követően további korábbi vétségekre utalnak. 

 
[Kommentár DSZ 10.7.4: Egy feltételezett helyzetben a versenyző 
doppingvétséget követ el 2008. január 1-jén, amit a doppingellenes szervezet 
csak 2008. december 1-jén fedez fel. A versenyző időközben 2008. március 1-
jén további doppingvétséget követ el, és erről a doppingellenes szervezet a 
versenyzőt 2008. március 30-án értesíti, a meghallgató testület pedig 2008. 
június 30-án úgy határoz, hogy a versenyző 2008. március 1-jén 
doppingvétséget követett el. A később felfedezett, 2008. január 1-jei vétség 
megalapozza a súlyosító körülményeket, mivel a versenyző nem ismerte be 
önként és időben a vétséget az utóbbi vétségről szóló, 2008. március 30-i 
értesítés kézhezvételét követően.] 

 
DSZ 10.7.5 Többszörös doppingvétség a nyolc éves időszakon belül. 

 
A DSZ 10.7 cikk alkalmazásában minden egyes doppingvétségre ugyanazon 
nyolc éven belül kell, hogy sor kerüljön ahhoz, hogy az többszörös 
doppingvétségnek minősüljön. 

 
DSZ 10.8 A versenyeredmények érvénytelenítése a mintavételt, vagy a 
doppingvétség elkövetését követően. 

 
A pozitív mintával érintett versenyeredmények DSZ 9 cikkely (Egyéni eredmények 
automatikus érvénytelenítése) szerinti automatikus érvénytelenítése mellett 
valamennyi egyéb, a pozitív minta begyűjtésének napjától vagy más doppingvétség 
elkövetésétől kezdve szerzett versenyeredményt (akár versenyidőszakon belüli vagy 
versenyidőszakon kívüli) az ideiglenes felfüggesztés vagy eltiltási időszak 
megkezdéséig a tisztességesség eltérő követelményeinek hiányában érvénytelenítenek, 
ennek minden következményével együtt, ideértve érmek, pontok és díjak visszavételét 
is. 

 
DSZ 10.8.1 A doppingvétség elkövetésének megállapítását követően a 
jogosultság előfeltételeként a sportolónak először is minden, e cikkely szerint 
elvett összeget vissza kell fizetnie. 

 
DSZ 10.8.2 A visszavett pénznyeremény kiosztása. 
Az elvett pénznyereményeket a FINA Végrehajtó osztja el újra a többi 
versenyző között. 

 
[Kommentár DSZ 10.8.2: A Kódex egyetlen rendelkezése sem zárja ki, hogy a 
tiszta versenyzők vagy más személyek, akiket doppingvétséget elkövető 
személy lépései hátrányosan érintettek, érvényesítsék egyébként fennálló 
jogaikat az említett személytől kártérítés követelésére.] 

 
DSZ 10.9 Az eltiltási időszak kezdete. 

 



Eltérő alábbi rendelkezés hiányában az eltiltási időszak a meghallgatást követően az 
eltiltásról hozott határozat napján kezdődik, vagy ha a meghallgatásról lemondtak, az 
eltiltás elfogadásának, vagy egyéb módon történő kiszabásának a napjával kezdődik. 
Az ideiglenes felfüggesztés (akár önként elfogadott, akár kiszabott) teljes időtartama 
beszámításra kerül a letöltendő eltiltás időtartamába. 

 
DSZ 10.9.1 Nem a versenyzőnek vagy más személynek felróható késedelem. 

 
Amennyiben jelentős késedelem következett be a meghallgatási folyamatban 
vagy a doppingellenőrzés más szempontjaiban, és ez nem a versenyzőnek vagy 
más személynek róható fel, úgy a szankciót megállapító testület az eltiltási 
időszak kezdetét egy korábbi időpontban, a mintavétel időpontjában vagy egy 
másik, legutóbb történt doppingvétség napjában is meghatározhatja. 

 
DSZ 10.9.2 Időben történő beismerés. 

 
Amennyiben a versenyző vagy más személy (mely minden esetben egy 
versenyzőt jelent annak újbóli versenyzését megelőzően) azonnal beismeri a 
doppingvétséget, miután azzal a FINA vagy egy Tagszövetség szembesíti, az 
eltiltási időszak a mintavételkor vagy egy másik, legutóbb történt 
doppingvétség napján is kezdődhet. E cikkely alkalmazásának minden egyes 
esetében azonban a versenyző vagy más személy az eltiltási időszak legalább 
felét letölti, amely időszak a versenyző vagy más személy által a szankció 
megállapításának elfogadása, a szankció megállapításának, a meghallgatást 
követően a határozat meghozatala, vagy a szankció egyéb módon történő 
kiszabásának a napjával kezdődik. 

 
[Kommentár DSZ 10.9.2: E cikkely nem alkalmazandó, ha az eltiltási időszakot 
már csökkentették a DSZ 10.5.4 cikkely (Doppingvétség beismerése egyéb 
bizonyíték hiányában) szerint.] 

 
DSZ 10.9.3 Ha ideiglenes felfüggesztésről rendelkeznek, és ezt a versenyző 
betartja, a versenyző számára az ilyen ideiglenes felfüggesztett időszakot 
beszámítják minden eltiltási időszakba, melyet végül jogerősen kiszabhatnak. 

 
DSZ 10.9.4 Ha a versenyző önként írásban elfogadja az ideiglenes 
felfüggesztést a FINA vagy egy Tagszövetség részéről, és ezt követően 
tartózkodik a versenyzéstől, a versenyző számára az ilyen önkéntes ideiglenes 
felfüggesztett időszakot beszámítják minden olyan eltiltási időszakba, melyet 
végül jogerősen kiszabhatnak. Az ideiglenes felfüggesztés sportoló által 
történő elfogadásának egy példányát azonnal továbbítják minden olyan félnek, 
mely potenciális doppingvétségről értesülni jogosult a DSZ 14.1 cikkely 
szerint. 

 
[Kommentár DSZ 10.9.4: Az ideiglenes felfüggesztés versenyző által önként 
történő elfogadása nem minősül beismerésnek a versenyző részéről, és 
semmilyen módon sem használható fel olyan módon, hogy a versenyzőre nézve 
hátrányos következtetéseket vonjanak le.] 

 



DSZ 10.9.5 Az eltiltási időszak tekintetében nem számítják be az ideiglenes 
felfüggesztés vagy az önkéntes ideiglenes felfüggesztés tényleges napja előtti 
időszakokat, tekintet nélkül arra, hogy a versenyző döntött a versenyzés 
mellőzéséről, vagy a csapata függesztette fel. 

 
[Kommentár DSZ 10.9: A DSZ 10.9 cikkely szövegét felülvizsgálták annak 
egyértelművé tétele érdekében, hogy a nem a versenyzőnek felróható 
késedelem, a versenyző időben történő beismerése, és az ideiglenes 
felfüggesztés a kizárólagos indokolása az eltiltási időszak, a meghallgatást 
követően hozott határozat napjánál, korábban történő megkezdésének. Ez a 
módosítás kiigazítja a nem konzisztens értelmezést és az előző szöveg 
alkalmazását.] 

    
DSZ 10.10 Az eltiltási időszak alatti státusz. 

 
DSZ 10.10.1 A részvétel tilalma eltiltás idején. 

 
Eltiltott versenyző vagy más személy az eltiltási időszakban semmilyen 
minőségben sem vehet részt Versenyben vagy olyan (az engedélyezett 
doppingellenes oktatási vagy rehabilitációs programoktól eltérő) 
tevékenységben, melyet a FINA, a FINA bármely tagszervezete, vagy klub, 
vagy a FINA tagszervezetének tagszervezete engedélyezett vagy szervezett, 
illetve profi liga, vagy nemzetközi, vagy nemzeti szintű rendezvény szervezője 
által engedélyezett vagy szervezett Versenyben. 

 
Az a versenyző vagy más személy, aki négy évnél hosszabb időre került 
eltiltásra, négy év letöltését követően részt vehet helyi sporteseményeken, 
kivéve azt a sportágat, amelyben a doppingvétséget elkövette, és csak addig, 
ameddig a helyi sportesemény nem minősül olyan szintűnek, hogy a versenyzőt 
közvetlenül vagy közvetve (vagy pontok összesítése útján) országos 
bajnokságra vagy nemzetközi sporteseményre kvalifikálhatná. 

 
Az eltiltási időszakát töltő versenyző vagy más személy továbbra is ellenőrzés 
alá tartozik. 

 
[Kommentár DSZ 10.10.1: Például egy eltiltott versenyző nem vehet részt olyan 
edzőtáborban, bemutatón vagy gyakorláson, melyet Tagszövetsége vagy az 
említett Tagszövetség tagságába tartozó klub szervez. A FINA elismeri a más 
sportágakban alkalmazott szankciókat (lásd: DSZ 15.4 cikkely: Kölcsönös 
elismerés).] 

 
DSZ 10.10.2 Az eltiltás alatti részvétel tilalmának megsértése. 

 
Ha egy eltiltott versenyző vagy más személy megsérti a részvételi tilalmat az 
eltiltás alatt a DSZ 10.10.1 cikkely szerint, az ilyen részvétel érvénytelenítéssel 
jár, és az eredetileg megállapított eltiltási időszak újrakezdődik a megsértés 
napján. Az új eltiltási időszak a DSZ 10.5.2 cikk szerint mérsékelhető, ha a 
versenyző vagy más személy megalapozza, hogy súlyos vétkesség vagy 
gondatlanság nem terheli a részvételi tilalom megsértéséért. Annak 
megállapítása, hogy egy versenyző vagy más személy megsértette a részvétel 



tilalmát, illetve hogy a DSZ 10.5.2 cikkely szerint csökkentésnek helye van, a 
FINA vagy annak a Tagszövetségnek a feladata, amely azon eredményeket 
kezelte, melyek az eredeti eltiltási időszak kiszabását eredményezték. 
Amennyiben egy versenyző segítő személyzete vagy más személy lényeges 
mértékű segítséget nyújt egy versenyzőnek a részvételi tilalom megsértésében 
eltiltás idején, a FINA Végrehajtó szabja ki a megfelelő szankciókat. 

 
[Kommentár DSZ 10.10.2: Ha egy versenyző vagy más Személy állítólag 
megsértette a részvétel tilalmát az eltiltási időszakban, az eltiltási időszakban 
született eredmények kezeléséért felelős doppingellenes szervezet a 
doppingvétség tekintetében meghatározza, hogy a versenyző vagy más Személy 
megsértette-e a tilalmat, és ha igen, hogy a versenyző vagy más Személy 
indokolta-e a csökkentés szükségességét az újrakezdődő eltiltási időszakban a 
DSZ 10.5.2. cikkely szerint. A doppingellenes szervezetek által e cikkely szerint 
hozott határozatok a DSZ 13.2 cikkely szerint megfellebbezhetők.] 

 
DSZ 10.10.3 A pénzügyi támogatás visszatartása eltiltás idején. 

 
Továbbá, a DSZ 10.4 cikkely szerint meghatározott anyagok tekintetében 
csökkentett szankcióval nem érintett doppingvétségek esetén az említett 
személy által kapott sporttal kapcsolatos pénzügyi támogatást vagy más sporttal 
kapcsolatos támogatást a FINA Végrehajtó vagy a FINA Tagszövetsége 
visszatarthatja. 

 
DSZ 10.11 Ellenőrzés visszatéréskor 

 
Az adott eltiltási időszak végén a versenyengedély visszaszerzésének előfeltételeként a 
versenyző az ideiglenes felfüggesztés vagy eltiltás bármely időszakában rendelkezésre 
áll a FINA, az illetékes Tagszövetség, és bármely más ellenőrzésre jogosult 
doppingellenes szervezet által végzett versenyidőszakon kívüli ellenőrzés során, és 
kérésre aktuális és pontos információkat ad hollétéről. Ha az eltiltási időszakát töltő 
versenyző visszavonul a sporttól, és nem tartozik többé a versenyidőszakon kívüli 
ellenőrzéssel érintett alanyok közé, később pedig vissza kíván térni, a versenyző nem 
jogosult helyreállításra, míg nem értesíti a FINA-t, és az illetékes Tagszövetséget, és 
nem végeznek rajta versenyidőszakon kívüli ellenőrzést a hosszabb időszakot 
figyelembe véve vagy kilenc (9) hónappal, a DSZ 5.5.2 cikkelynek megfelelően, vagy 
a versenyző visszavonulásának napjától fennmaradó eltiltási időszakkal megegyező 
időszakon át. Ilyen fennmaradó eltiltási időszakban, a versenyző Tagszövetsége 
legkevesebb három (3) ellenőrzést kell, végezzen, legalább három (3) hónap időközt 
hagyva az egyes ellenőrzések között. Ezen ellenőrzések eredményeiről a FINA-t 
tájékoztatni kell. Továbbá, közvetlenül az eltiltási időszak lejárta előtt a versenyzőnek 
át kell esnie egy FINA ellenőrzésen versenyidőszakon kívül tiltott szerekre és tiltott 
módszerekre nézve. Amint a versenyző eltiltási időszaka lejárt, és a versenyző 
teljesítette a visszatérés feltételeit, a versenyző automatikusan versenyzésre jogosulttá 
válik. Nincs szükség akár a versenyző, akár a Tagszövetsége részéről kérvények 
benyújtására. 

 
DSZ 10.12 Pénzügyi szankciók megállapítása 

 



A FINA Végrehajtó vagy az eredménykezelésre jogosult Tagszövetség bármely 
doppingvétség esetén 50 000 dollárig terjedő pénzbüntetést szabhat ki. Azonban, 
pénzügyi szankció nem lehet alapja az eltiltási időszak csökkentésének vagy más, a 
Kódex értelmében egyébként alkalmazandó szankciónak.  

 
[Kommentár a 10.12: Például, ha a meghallgató testület megállapítja egy esetben, 
hogy a Kódex szerint alkalmazandó szankció és a pénzügyi szankció együtt túl súlyos 
következmény, a pénzügyi szankciói, és nem a Kódex egyéb szankciói (pl. eltiltás és 
eredmények elvesztése) érvényesülnek.] 

 
 
DSZ 11 CSAPATOKAT SÚJTÓ KÖVETKEZMÉNYEK 

 
DSZ 11.1 Amennyiben egy váltó, vagy egy szinkronúszó páros vagy csapat, illetve 
páros műugrás tagja doppingvétséget követ el, a párost vagy csapatot ki kell zárni a 
Versenyből. 

 
DSZ 11.2 Egy vízilabda csapat, melynek több mint egy tagja jelen Szabályzat szerint 
Versennyel kapcsolatos (de nem a DSZ 10.4 szerinti, meghatározott anyaggal 
összefüggő) doppingvétséget követ el, azon versenyeredményeit érvényteleníteni kell, 
mely(ek)ben az érintett versenyzők részt vettek, és az ellenfél csapatokat kell kihozni 
győztesnek 5-0 végeredménnyel, kivéve, ha a ténylegesen lőtt gólok száma ettől 
nagyobb volt. A csapatot érintő további szankciókról a FINA vagy a kérdéses verseny 
döntéshozatali szerve határozhat. Amennyiben egy Verseny kapcsán több mint egy 
versenyzőt értesítettek a DSZ 7 cikkely szerinti lehetséges doppingvétségről, úgy a 
verseny ideje alatt a csapatot célzott ellenőrzése alá kell vonni, melynek költsége a 
csapat Tagszövetségét terheli. 

 
DSZ 12 TAGSZÖVETSÉGEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYEK ELLENI SZANKCIÓK, ÉS 
KÖLTSÉGEK 
 

DSZ 12.1 Ha egy Tagszövetség több mint négy (4), azonos sportághoz tartozó, 
versenyzője követ el doppingvétséget az első vétség elkövetésétől számítva tizenkét 
(12) hónapon belül, és a DSZ 10.2 (kivéve meghatározott anyagot érintő 
doppingvétséget) vagy DSZ 10.3.2 cikkely szerint elmarasztalásra kerültek, úgy a 
Tagszövetség az érintett sportágat tekintve huszonnégy (24) hónapra felfüggesztésre 
kerül. Egy Tagszövetség vagy nemzeti doppingellenes szervezet joghatósága alá 
tartozó, és általa a FINA-nak jelentett doppingvétség nem tartozik e cikkely hatálya 
alá.  

 
DSZ 12.2 A Tagszövetségek kötelesek a FINA számára minden (beleértve 
laboratóriumi és utazási költséget is) a Tagszövetséghez tartozó személy 
doppingvétségével kapcsolatos költséget visszatéríteni. 

 
DSZ 12.3 A Tagszövetségek kötelesek a FINA számára visszatéríteni a tolmács 
költségét, melyet a FINA szükségszerűen fizetett ki a DSZ 8 cikkely alapján. 

 
DSZ 12.4 Azokat a Tagszövetségeket, akik nem kellő igyekezettel tájékoztatják 
folyamatosan a FINA-t arról, hogy egy versenyző előzetes értesítés nélküli 



versenyidőszakon kívül végzett doppingellenőrzés céljából hol található meg, a FINA 
ezer amerikai dollárig (USD 1000) terjedő bírsággal sújthatja. 

 
DSZ 12.5 Kivéve a CAS által megítélt költségeket és ügyvédi munkadíjakat, a FINA 
és képviselői nem viselnek kötelezettséget egy versenyző vagy Tagszövetség felé 
bármely költség, kártérítés vagy más veszteség tekintetében, melyek a FINA jelen 
Doppingellenes Szabályzat hatálya alá tartozó cselekményei eredményeztek. 

 
DSZ 12.6 A FINA Végrehajtó egy Tagszövetség számár nyújtható támogatási 
összegek egy részét, vagy egészét visszatarthatja, amennyiben megállapításra kerül, 
hogy a Tagszövetség nem mindenre kiterjedően felel meg a Kódexnek. 

 
DSZ 12.7 A FINA Végrehajtó pénzbüntetést, vagy egyéb szankciót alkalmazhat azon 
Tagszövetséggel szemben, amely nem mindre kiterjedően felel meg a DSZ 14 
cikkelyben foglalt jelentési kötelezettségnek. 

 
DSZ 13 FELLEBBEZÉSEK 
  

DSZ 13.1 jelen Doppingellenes Szabályzat értelmében elfogadott határozatok 
megfellebbezhetők az alábbiakban megadott DSZ 13.2–13.4 cikkelyek, vagy jelen 
Doppingellenes Szabályzat egyéb rendelkezése értelmében. Az ilyen határozatok a 
fellebbezés idején hatályban maradnak a fellebbviteli szerv eltérő határozata 
hiányában. A fellebbezés megindítását megelőzően, jelen Doppingellenes 
Szabályzatban biztosított minden határozathozatal utáni felülvizsgálati lehetőséget ki 
kell meríteni. 

 
DSZ 13.1.1 Amennyiben a WADA fellebbezésre jogosult a DSZ 13 cikkely 
szerint, és más fél nem fellebbezett a jogerős határozat ellen a FINA vagy 
Tagszövetsége eljárásának keretében, a WADA az ilyen határozat ellen 
közvetlenül a CAS-nál nyújthat be fellebbezést, anélkül, hogy a FINA vagy 
Tagszövetsége eljárása szerinti egyéb fellebbviteli lehetőségeket köteles lenne 
kimeríteni. 

 
[Kommentár DSZ 13.1.1: Amennyiben egy határozatot a doppingellenes 
szervezet eljárásának végső szakaszát megelőzően hoznak (például első 
meghallgatást megelőzően), és egyetlen fél sem kíván fellebbezni az említett 
határozat ellen a doppingellenes szervezet következő eljárási szintjén (pl. az 
irányítótestület), a WADA a doppingellenes szervezet belső eljárásának további 
lépéseit kihagyva közvetlenül a CAS-hoz fordulhat.] 

 
DSZ 13.1.2 Amennyiben a FINA fellebbezésre jogosult a DSZ 13 cikkely 
szerint, és más fél nem fellebbezett a jogerős határozat ellen a Tagszövetség 
eljárásának keretében, a FINA az ilyen határozat ellen közvetlenül a CAS-nál 
nyújthat be fellebbezést, anélkül, hogy a Tagszövetség eljárása szerinti egyéb 
fellebbviteli lehetőségeket köteles lenne kimeríteni. 

 
DSZ 13.2 A doppingvétséget, a doppingvétséggel kapcsolatbani következményeket, 
vagy a doppingvétség hiányát megállapító határozat; a doppingvétség folytatásának 
lehetetlenségét eljárási okokból megállapító határozat (ideértve például az elévülést); a 
DSZ 10.10.2 cikkely szerinti határozat (A részvételi tilalom megsértése eltiltás idején); 



egy adott doppingvétség vagy következményei vonatkozásában a FINA vagy 
Tagszövetsége illetékességének hiányát megállapító határozat;  bármely Tagszövetség 
pozitív vizsgálati eredmény vagy atipikus vizsgálati eredmény nem doppingvétségnek 
való minősítését megállapító, vagy a DSZ 7.1.9 cikkely szerinti vizsgálatot követően 
doppingvétséget elvető határozata; illetve ideiglenes meghallgatás vagy egyéb módon 
a DSZ 7.1.2 cikkely megsértése eredményeként ideiglenes felfüggesztést kilátásba 
helyező határozat kizárólag e DSZ 13.2. cikk alapján fellebbezhető meg. jelen 
Szabályzatban található bármely más szabállyal ellentétben, az ideiglenes 
felfüggesztés ellen kizárólag az a versenyző vagy személy fellebbezhet, akire azt 
kirótták. 

 
DSZ 13.2.1 Nemzetközi sportesemény keretében zajló versennyel kapcsolatos, 
vagy nemzetközi szintű versenyzőt érintő esetek vonatkozásában hozott 
döntések kizárólag a Nemzetközi Sport Választottbíróság (CAS) előtt 
fellebbezhetők meg, a Bíróság vonatkozó szabályai szerint. 

 
[Kommentár DSZ 13.2.1: A CAS döntései véglegesek és jogerősek, kivéve a 
választottbírósági ítéletek megsemmisítésére és végrehajtására vonatkozó 
jogszabályban meghatározott felülvizsgálati eljárásokat.] 

 
DSZ 13.2.2 Olyan versenyzőt érintő esetekre, akinek nincs lehetősége a DSZ 
13.2.1 cikkely szerint fellebbezni, minden Tagszövetség köteles megalkotni egy 
fellebbezési eljárást az alábbi elvek szerint: időszerű meghallgatás; tisztes és 
pártatlan ítélkező testület; jogi képviselethez való jog a személy saját költségén; 
és időszerű, írásos, indokolt ítélet. A FINA egy Tagszövetség meghallgatást 
követően hozott határozatát érintő fellebbezési jogait a DSZ 13.2.3 cikkely 
szabályozza az alábbiakban. 

 
DSZ 13.2.3 A DSZ 13.2.1 cikkely szerinti esetekben a CAS-hoz az alábbiak 
fordulhatnak jogorvoslatért: (a) a versenyző vagy más személy, akinek a 
vonatkozásában a megfellebbezett döntést hozták; (b) az alapügyben szereplő 
másik fél; (c) a FINA és bármely más doppingellenes szervezet akinek a 
szabályai szerint a szankció kiszabásra kerülhetett volna; (d) a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, amelyik érintett, 
amennyiben az  ügy kihatással lehet az Olimpiai, vagy Paralimpiai Játékokra, 
ideértve a Olimpiai vagy Paralimpiai Játékokon való részvételi jogosultságról 
szóló határozatokat; és (e) a WADA. A DSZ 13.2.2 cikkely szerinti esetekben, a 
FINA és  a WADA CAS-hoz való közvetlen fellebbezési jogát fenntartva a DSZ 
13.1.1 és DSZ 13.1.2 cikkely szerint, a feleket megilleti a nemzeti szintű 
felülvizsgálati szervhez való fellebbezés joga a Tagszövetség szabályainak 
megfelelően, és ez legalább a következő feleket érinti: (a) a versenyző vagy 
más személy, aki a megfellebbezhető határozat alanya; (b) a határozattal érintett 
ügy más résztvevője; (c) a FINA; és (d) a WADA. A Kódex 13.2.2 cikkelye 
szerinti esetekben a WADA-t és a FINA-t megilleti a CAS-hoz való fellebbezés 
joga a nemzeti szintű felülvizsgálati testület döntése vonatkozásában.  

 
DSZ 13.3 Amennyiben egy adott esetben a FINA vagy Tagszövetsége elmulaszt 
határozatot hozni, annak tekintetében, hogy egy doppingvétséget elkövettek-e, a 
WADA által megállapított ésszerű határidőn belül, a WADA közvetlenül a CAS-hoz 
fellebbezhet, ugyanúgy, mintha a FINA vagy Tagszövetsége olyan határozatot hozott 



volna, hogy nem történt doppingvétség. Ha a CAS meghallgató testülete úgy határoz, 
hogy mégis doppingvétséget követtek el, és a WADA ésszerűen járt el, amikor 
közvetlenül a CAS-hoz fellebbezett, a WADA fellebbezési eljárási költségeit és 
ügyvédi munkadíjait a WADA számára a FINA vagy annak Tagszövetsége megtéríti. 

 
A FINA-nak jogában áll a CAS-hoz fellebbezni a Tagszövetségek által végrehajtott 
eljárásokkal kapcsolatban. 

 
[Kommentár DSZ 13.3: Az egyes doppingvétségek vizsgálatára és az eredmények 
kezelésére vonatkozó eljárás eltérő körülményei miatt nem állapítható meg határozott 
időtartam a doppingellenes szervezet számára határozat meghozatalára, mielőtt a 
WADA beavatkozhatna közvetlenül a CAShoz fellebbezve. Ilyen intézkedés 
meghozatalát megelőzően azonban a WADA konzultál a doppingellenes szervezettel, 
és számára lehetőséget biztosít számára annak indokolására, hogy miért nem hozott 
még határozatot.] 

 
DSZ 13.4 Gyógyászati célú alkalmazási kivétel (TUE) engedélyezésére vagy 
elutasítására vonatkozó döntés elleni fellebbezés. 

 
TUE engedélyezését vagy elutasítását megváltoztató WADA döntést a versenyző, a 
FINA vagy a nemzeti doppingellenes szervezet, vagy más, a Tagszövetség által kijelölt 
szervezet, amely az alkalmazási kivétel engedélyezéséről, illetve elutasításáról döntött, 
kizárólag a CAS előtt fellebbezheti meg. Gyógyászati célú alkalmazási kivétel 
elutasítását kimondó döntést, amelyet a WADA nem változtatott meg, a nemzetközi 
szintű versenyző a CAS előtt, egyéb versenyző a DSZ 13.2.2 cikkely szerinti nemzeti 
szintű felülvizsgálati testület előtt fellebbezheti meg. Ha a nemzeti szintű 
felülvizsgálati testület a gyógyászati célú alkalmazási kivétel elutasítását kimondó 
döntést megváltoztatja, döntését a CAS előtt a FINA, és a WADA megfellebbezheti.  
 
Amennyiben a FINA vagy Tagszövetsége nem intézkedik ésszerű időn belül a 
megfelelően benyújtott gyógyászati célú alkalmazási kivétel iránti kérelemről, az 
általuk történő határozathozatal elmulasztása az e cikkely szerinti fellebbezési jogok 
tekintetében elutasításnak tekinthető. 

 
 DSZ 13.5 A DSZ 12 cikkely szerinti határozatok elleni fellebbezés. 
 

A FINA DSZ 12 cikkely szerinti határozatai ellen kizárólag a CAS előtt lehet 
fellebbezni. 
 
DSZ 13.6 A CAS-hoz történő fellebbezés benyújtásának határideje huszonegy (21) 
nap attól a naptól, amikor a fellebbező fél, vagy a FINA kézhez kapta a határozatot. A 
fentiek mellett, a következők alkalmazandók azon fellebbezésekkel kapcsolatban, 
melyeket olyan fél tette meg, mely jogosult volt fellebbezni, de nem volt részes fél 
azokban az eljárásokban, amelyek a fellebbezés tárgyát képező határozathoz vezettek: 

 
- A határozat kézhezvételétől tíz (10) napon belül, a fellebbezésre jogosult fél/felek 
kérheti/k az összes akta másolatát melyre a döntéshozó testület támaszkodott, 
beleértve a döntés motivációját, és, amennyiben az eljárások más nyelven folytak, 
akkor a FINA egyik hivatalos nyelvén (angol vagy francia) a határozat és a motiváció 



fordítását is, akárcsak bármely dokumentumot, ami szükséges a határozat tartalmának 
megértéséhez. 

 
- A teljes akta anyag, beleértve az alkalmazandó terjedelmű fordítást, kézhezvételétől 
számított huszonegy (21) nap.  

 
Amennyiben ilyen kérés a fenti határidőkön belül felmerült, úgy egy új fellebbezési 
határidő áll az érintett felek rendelkezésére, attól a naptól, hogy kézhez kapták az 
akták másolatát. 

 
A fentiek mellett, a WADA általi fellebbezésre vagy beavatkozásra vonatkozó 
benyújtási határidő a következők közül a későbbi időpont: 

 
(a) huszonegy (21) nap eltelte azt az utolsó napot követően, hogy az ügy bármely 
részes fele fellebbezést nyújthatott be, vagy 
(b) huszonegy (21) nap azt követően, hogy a WADA kézhez veszi a határozattal 
kapcsolatos összes aktát. 

 
Hasonlóképpen, a FINA által benyújtott fellebbezés határideje a következők közül a 
későbbi időpont: 

 
(a) huszonegy (21) nap eltelte azt az utolsó napot követően, hogy az ügy bármely 
részes fele (kivéve a WADA) fellebbezést nyújthatott be egy nemzeti fellebbviteli 
testületnek vagy a CAS-nak, vagy 
(b) huszonegy (21) nap a határozattal kapcsolatos összes akta kézhezvételét követően, 
a fentiekben megadottakhoz hasonlóan. 

 
[Kommentár DSZ 13: A Kódex célja a doppingellenes ügyek tisztességes és átlátható 
belső eljárások útján történő végleges megoldása. A doppingellenes döntések 
átláthatóságát a DSZ 14 cikkely biztosítja. Meghatározott Személyek és szervezetek 
részére, beleértve a WADA-t is, biztosított a fellebbezési jog ilyen jellegű döntések 
ellen. Kihangsúlyozandó, hogy a DSZ 13 cikkely szerint fellebbezési joggal rendelkező 
Személyek és szervezetek köre nem terjed ki azokra a versenyzőkre és szövetségeikre, 
amelyeknek előnye származhat más versenyző diszkvalifikációjából.] 

 
DSZ 14 TAGSZÖVETSÉGEK: A FINA SZABÁLYOK BEFOGADÁSA, JELENTÉS, ÉS 
ELISMERÉS 
 

DSZ 14.1 A Tagszövetségek meg kell, feleljenek jelen Doppingellenes Szabályzatnak. 
A Tagszövetségek szabályozásainak tükrözniük kell, hogy minden FINA Szabályzat, 
beleértve a Doppingellenes Szabályzatot is, bennük foglaltatik, azok közvetlen 
alkalmazhatók, azokkal egyetértenek, és azokat betartják az érintett Tagszövetség 
joghatósága alá tartozó a versenyzők, a versenyzőt segítő személyzet, edzők, orvosok, 
trénerek, menedzserek, hivatali személyek, orvosi és mentő személyzet, csapatvezetők, 
valamint klub és szövetségi képviselők. 

 
DSZ 14.2 Minden Tagszövetség köteles saját szabályozásába belefoglalni azokat az 
eljárási szabályokat, melyek szükségesek jelen FINA Doppingellenes Szabályzat 
hatékony végrehajtásához, beleértve különösen a szabályok alkalmazásáért felelős 
személy/ek vagy testület meghatározását.  



 
DSZ 14.3 A Tagszövetségek kötelesek minden negyedév végén (március 31, június 
30, szeptember 30, és december 31) jelentést készíteni minden a joghatóságuk alá 
tartozó doppingellenőrzés eredményéről a FINA számára, versenyző szerint rendezve, 
feltüntetve minden napot, amikor a versenyző ellenőrzésre került, az ellenőrzést végző 
szervezetet, és hogy az ellenőrzés versenyidőszakon belüli vagy kívüli volt-e. A FINA 
három (3) havonta közzétesz egy jelentést a FINA és a Tagszövetségek által végzett 
doppingellenőrzésekről, Tagszövetség és versenyző szerint, tovább a fent megnevezett 
információkkal. 

 
DSZ 14.4 Minden Tagszövetség köteles jelenteni a FINA számára minden 
úszóteljesítményt, amely a FINA Világranglista előző és aktuális évi TOP 50 
időeredményén belüli. A FINA-t a teljesítmény megszületését követő 60 napon belül 
kell tájékoztatni. Azon Tagszövetségek, melyek nem jelentik a teljesítményeket e 
szabállyal összhangban, azok megsértik a DSZ 5.4.2 cikkelyt, és így az FINA 
Alapszabály 12 cikkelye alapján szankciókkal sújthatók. 

 
DSZ 14.5 Minden Tagszövetség köteles jelenteni azokat a műugrás pontszámokat, 
amelyek a FINA Világranglista előző és aktuális évi TOP 20 eredményein belüliek. A 
FINA-t a teljesítmény megszületését követő 60 napon belül kell tájékoztatni. 

 
DSZ 14.6 Amikor egy Tagszövetség pozitív vizsgálati eredményt kap egy 
versenyzőjéről, vagy a DSZ 7.1.9 cikkely szerinti nyilvánvaló doppingvétségről 
határozott, a következő információkat köteles jelenteni a FINA és a WADA számára 
tizennégy (14) napon a DSZ 7.1.2, 7.1.3 és 7.1.9 cikkelyben leírt eljáráson belül: a 
versenyző nevét, országát, sportját és a sporton belül a sportágát, hogy az ellenőrzés 
versenyen belüli vagy kívüli volt-e, a mintavétel napját és a laboratórium vizsgálati 
eredményét. Atipikus vizsgálati eredmény esetén, a Tagszövetség ugyanezeket az 
információkat köteles jelenteni a FINA és a WADA számára a DSZ 7.1.8 cikkely 
szerint (kivéve, ha a DSZ 7.1.8.1 (b) más lehetőséget nem ad) lefolytatott vizsgálati 
eljárás lezárását követő tizennégy (14) napon belül, beleértve hogy az atipikus 
vizsgálati eredményt pozitív vizsgálati eredményként kezelik-e. A Tagszövetség 
köteles folyamatosan naprakészen informálni a FINA-t és a WADA-t a DSZ 7 
(Eredménykezelés), DSZ 8 (Elfogulatlan meghallgatáshoz való jog) vagy a DSZ 13 
(Fellebbezés) cikkelyt érintő felülvizsgálatok vagy eljárások állapotáról, illetve 
eredményeiről, és bármely esetről, amikor a felfüggesztés időszakát a DSZ 10.5.1 
cikkely (Vétkesség vagy gondatlanság hiánya) alapján mellőzik, vagy a DSZ 10.5.2 
cikkely (Súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiánya) alapján csökkentik, biztosítva a 
FINA és a WADA számára a határozatok írásos indoklását, kifejtve, hogy mi alapozta 
meg a mellőzést, illetve a csökkentést. Sem a FINA, sem a WADA nem tárja fel az 
információkat szervezetében dolgozó azon személyeken túl, akik szükség szerint kell 
megismerjék az adatokat, addig míg a Tagszövetség nyilvánosságra nem hozta azokat, 
vagy elmulasztotta nyilvánosságra hozni azokat az alábbi DSZ 14.7 cikkelynek 
megfelelően. 

 
DSZ 14.7 Azon versenyzők személyazonosságáról, akiknek a testéből származó minta 
alapján pozitív vizsgálati eredmény született, vagy azon versenyzők vagy más 
személyek személyazonosságáról, akiket más doppingvétséggel gyanúsítanak meg, a 
FINA vagy egy Tagszövetség nem tesz közzé nyilvános jelentést addig, amíg 
ideiglenes felfüggesztésre nem került sor, vagy a DSZ 8 cikkelynek megfelelő 



meghallgatás során megállapításra nem került, hogy doppingvétség történt, vagy ilyen 
meghallgatás jogával nem éltek, vagy egy doppingvétség bizonyítottsága ellen 
időszerű keretek között még nem emeltek kifogást. 

 
DSZ 14.8 Nem később, mint húsz (20) nappal egy meghallgatáson a DSZ 8 cikkely 
alapján a doppingellenes szabály megsértését megállapító határozat meghozatalát, 
vagy az adott meghallgatás jogáról való lemondást, vagy a doppingellenes szabály 
megsértésének megállapításával szembeni kifogás elmulasztását követően az 
eredménykezelésért felelős Tagszövetség nyilvános jelentést tesz közzé a 
doppingellenes vizsgálatról, megjelölve a sportot, a megsértett doppingellenes 
szabályt, a versenyző vagy más szabálysértő személy nevét, az érintett tiltott anyagot 
vagy tiltott módszert, és a kirótt következményeket. Az említett Tagszövetség emellett 
húsz (20) napon belül nyilvános jelentést tesz közzé a doppingvétség ügyében 
benyújtott fellebbezés elbírálásáról. A Tagszövetség továbbá a közzétételre előírt 
határidőn belül valamennyi meghallgatással és fellebbezéssel kapcsolatos határozatot 
megküld a FINA és a WADA részére. 
 
DSZ 14.9 Minden olyan esetben, amikor meghallgatást vagy fellebbezést követően 
megállapítják, hogy a versenyző vagy más személy nem követett el doppingvétséget, a 
határozatot csak a határozattal érintett versenyző vagy más személy beleegyezésével 
tehetik közzé. Az eredmények kezeléséért felelős Tagszövetség minden ésszerű 
erőfeszítéssel törekszik ilyen beleegyezés megszerzésére, és amennyiben ez sikerrel 
jár, nyilvánosan, teljes egészében vagy a versenyző vagy más személy jóváhagyásának 
megfelelően szerkesztett formában közzéteszi a határozatot. 
 
DSZ 14.10 Sem a FINA vagy egy Tagszövetség vagy ezek tisztviselője nyilvánosan 
nem kommentálhatja függőben lévő ügy tényelemeit (szemben az eljárás és a 
tudományterület általános ismertetésével), kivéve, ha erre a versenyző, vagy más 
személy vagy ezek képviselője által tett nyilvános észrevételekre adott válaszként 
kerül sor. 
 
DSZ 14.11 A FINA vagy egy Tagszövetség bármely jelen Szabályzat megsértését 
kimondó határozatát minden Tagszövetség elismeri, és megtesz minden szükséges 
lépést az említett határozatok hatályosságának kihirdetésére.  

 
DSZ 15 MÁS SZERVEZETEK HATÁROZATAINAK ELISMERÉSE 
 

DSZ 15.1 A DSZ 13 cikkelyben előírt fellebbezési jogra tekintettel, a bármely WADA 
Kódex Aláíró fél által végzett ellenőrzést, az ezek által adott gyógyászati célú 
alkalmazási kivételt, és az ezek által folytatott meghallgatás eredményeit vagy ezek 
jogerős határozatait, amennyiben ezek a Kódexszel összhangban vannak, és az adott 
Aláíró fél hatáskörét nem lépik túl, a FINA vagy Tagszövetségei elismerik és 
tiszteletben tartják. 

 
DSZ 15.2 A FINA és Tagszövetségei elismerik a Kódexet el nem fogadó egyéb 
szervezetek hasonló intézkedéseit, amennyiben az említett szervezetek szabályai 
egyebekben megfelelnek a Kódexnek. 
 
[Kommentár DSZ 15.1: Korábban némi zavar volt e cikkely gyógyászati célú 
alkalmazási kivételre vonatkozó értelmezését illetően. Egy nemzetközi szövetség 



szabályai vagy egy nemzetközi szövetséggel kötött megállapodás eltérő 
rendelkezéseinek hiányában a nemzeti doppingellenes szervezetek nem „jogosultak” 
gyógyászati célú alkalmazási kivételt adni nemzetközi szintű versenyzőknek.] 

 
 
DSZ 16 KORLÁTOZÁSOK 
Nem indítható eljárás versenyző vagy más személy ellen a jelen Doppingellenes 
Szabályzatban foglalt doppingvétség miatt a megállapított vétség dátumától számított nyolc 
(8) év elteltével. 
 
 
DSZ 17 A DOPPINGELLENES SZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSE 
 

DSZ 17.1 A DSZ 17.4 cikkely szerinti kivételektől eltekintve, jelen Doppingellenes 
Szabályzat önálló és autonóm szövegként értelmezendő, és nem már létező 
törvényekre és rendeletekre utaló hivatkozásként.  

 
DSZ 17.2 A jelen Szabályzat különböző részeinek és cikkelyeinek címsorai csak a 
kényelmet szolgálják, sem nem részei jelen Doppingellenes Szabályzat lényegi 
tartalmának, sem nem befolyásolják azon rendelkezések nyelvezetét, amelyekre 
utalnak. 

 
DSZ 17.3 A BEVEZETÉS és az 1 FÜGGELÉK MAGYARÁZATOK szerves részét 
képezik jelent Doppingellenes Szabályzatnak. 

 
DSZ 17.4 jelen Doppingellenes Szabályzat megfelelve a Kódex alkalmazható 
rendelkezéseinek került elfogadásra. jelen Doppingellenes Szabályzat oly módon 
értelmezendő, hogy az összhangban álljon a Kódex alkalmazható rendelkezéseivel. A 
különböző rendelkezéseket magyarázattal ellátó kommentárokat, ahol alkalmazható, 
használni kell jelen Doppingellenes Szabályzat értelmezésénél. 

 
DSZ 17.5 A Kódex 24.5 cikkelyében foglaltak szerint, jelen módosított 
Doppingellenes Szabályzat nem alkalmazható visszamenőlegesen 2009. január 1-e (a 
„hatályba lépés napja”) előtti függőben lévő ügyekre. Habár, előző Doppingellenes 
Szabályzat hatálya alá tartozó doppingvétségek továbbra is „első vétségként” illetve 
„második vétségként” veendők figyelembe a DSZ 10 cikkely szerint kiszabandó 
szankciók meghatározásában a jelen módosított Doppingellenes Szabályzat hatálya alá 
tartozó további doppingvétségek tekintetében. 

 
DSZ 17.6 jelen módosított Doppingellenes Szabályzat a hatályba lépés napjától 
teljességében alkalmazandó. 

 
DSZ 17.7 Visszamenőleges hatállyal nem alkalmazható, kivéve, ha a Lex Mitior elve 
érvényesül. 
 
Tekintettel bármely olyan doppingvétség esetére, amely a hatályba lépés napján 
függőben van, és bármely olyan doppingvétség esetére, amely a hatályba lépés napja 
után került megállapításra, de olyan vétségen alapul, amit a hatályba lépés napja előtt 
követtek el, az esetet azon doppingellenes szabályzat szerint kell elbírálni, ami akkor 
volt hatályban, amikor a doppingvétséget elkövették, kivéve, ha a meghallgatást végző 



testület úgy határoz, hogy a lex mitior[*] elvének alkalmazása helyénvaló az ügy 
körülményeit figyelembe véve.  
 
DSZ 17.8 A hatályba lépés napja előtt kihirdetett határozatokra vonatkozó alkalmazás 
 
Tekintettel azokra az esetekre, ahol a doppingvétséget kimondó végső határozatot a 
hatályba lépés napja előtt hirdették ki, de a versenyző vagy más személy még mindig 
eltiltás hatálya alatt áll a hatályba lépés napján, a versenyző vagy más személy 
kérelmezheti a FINA-nál vagy a doppingvétség eredménykezelésére jogosult 
Tagszövetségnél, hogy jelen módosított Doppingellenes Szabályok fényében vegye 
fontolóra a felfüggesztési időszak csökkentését. Nevezett kérelmeket még az eltiltási 
időszak lejárta előtt be kell nyújtani. A FINA vagy a Tagszövetség kihirdetett 
határozata a DSZ 13.2 cikkely szerint megfellebbezhető. jelen Doppingellenes 
Szabályzat módosításai nem alkalmazhatók olyan esetekben, amikor a 
doppingvétséget megállapító végső határozatot már kihirdették, és az eltiltási időszak 
már letelt. 
 
DSZ 17.9 Egyes hatályba lépés napja előtti doppingvétségekre vonatkozó alkalmazás 
 
A DSZ 10.7.1 cikkely alkalmazásnak céljából a hatályba lépés napját megelőző 
doppingvétségeknél, amikor a vétség jelen Szabályzat szerinti meghatározott anyagot 
érintett, és a kiszabott eltiltási időszak kevesebb volt, mint kettő (2) év, a hatályba 
lépés napját megelőző doppingvétséget csökkentett büntetési tételűnek (RS) kell 
tekinteni. 

 
[Kommentár DSZ 17.9: A DSZ 17.9 cikkelytől eltérő esetekben, amikor a végső, 
doppingvétséget megállapító határozatot a hatályba lépés napját megelőzően hirdették 
ki, és az eltiltási időszakot teljes egészében letöltötték, jelen kiegészítések nem 
használhatók a korábbi vétség újraértelmezéséhez.]  
 
 

[*Lex Mitior elve: (1994) amennyiben a nemzeti és a nemzetközi szövetség doppingellenes 
szabályai között különbség mutatkozik, minden esetben a sportoló érdekeinek kedvezőbbet 
kell figyelembe venni. – a fordító] 

 



1 FÜGGELÉK 
 
Aláíró felek: A Kódexet aláíró és az annak való megfelelést vállaló szervezetek, ideértve a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, a nemzetközi szövetségeket, a Nemzetközi Paralimpiai 
Bizottságot, a nemzeti olimpiai bizottságokat, a nemzeti paralimpiai bizottságokat, a kiemelt 
sportesemények szervezőit, a nemzeti doppingellenes szervezeteket, és a WADA-t. 
 
Atipikus vizsgálati eredmény: Egy laboratórium vagy a WADA által jóváhagyott más 
szervezet jelentése, mely további vizsgálatot tesz szükségessé a Laboratóriumok Nemzetközi 
Szabványa vagy a kapcsolódó technikai dokumentumok értelmében egy pozitív vizsgálati 
eredmény megállapítását megelőzően. 
 
Birtoklás: Tényleges, fizikai birtoklás vagy konstruktív birtoklás (melyet csak akkor 
állapítanak meg, ha a személy kizárólagos ellenőrzéssel bír a tiltott anyag vagy tiltott módszer 
vagy azon helyiségek felett, melyekben a tiltott anyag vagy tiltott módszer jelen van); 
azonban, amennyiben a személy nem bír kizárólagos ellenőrzési joggal a tiltott anyag vagy 
tiltott módszer vagy azon helyiségek felett, melyekben a tiltott anyag vagy tiltott módszer 
jelen van, a konstruktív birtoklást csak akkor állapítják meg, ha a személy tudott a tiltott 
anyag vagy tiltott módszer jelenlétéről, és azt ellenőrizni kívánta. Azonban pusztán birtoklásra 
hivatkozva nem kerül sor doppingvétségére, amennyiben olyan értelmű értesítés 
kézhezvételét megelőzően, hogy a személy doppingellenes szabályt sértett meg, a személy 
konkrét lépéseket tett annak igazolására, hogy sohasem kívánt birtoklást megvalósítani, és azt 
elutasította az erre vonatkozóan a doppingellenes szervezethez intézett kifejezett nyilatkozat 
útján. E fogalom-meghatározás tartalmának sérelme nélkül tiltott anyag vagy tiltott módszer 
beszerzése (ideértve elektronikusan vagy más úton) birtoklásnak minősül a beszerző személy 
részéről. 
 
[Kommentár: E fogalom-meghatározás értelmében egy versenyző gépjárművében talált 
szteroidok vétségnek minősülnek, kivéve, ha a versenyző igazolja, hogy valaki más használta 
a gépjárművet; ez esetben a doppingellenes szervezetnek meg kell állapítania, hogy még ha a 
versenyző nem is rendelkezett kizárólagos ellenőrzéssel a gépjármű felett, a szteroidokról 
tudott, és azokat ellenőrizni kívánta. Ehhez hasonlóan a versenyző és házastársa közös 
ellenőrzése alatt álló otthoni gyógyszerszekrényben talált szteroidok esetén a doppingellenes 
szervezetnek meg kell állapítania, hogy a versenyző tudott a szekrényben lévő szteroidokról, 
és hogy azokat ellenőrizni kívánta.] 
 
CAS: Court of Arbitration for Sport: Nemzetközi Sport Választottbíróság 
 
Célzott ellenőrzés: Versenyzők kiválasztása ellenőrzésre, melynek során egyes versenyzőket 
vagy versenyzők csoportját nem véletlenszerűen választják ki adott időpontban történő 
ellenőrzésre. 
 
DCRB: (Doping Control Review Board) Doppingellenőrzés Felülvizsgálati Testület 
 
Doppingellenőrzés: A doppingellenőrzési megoszlási terv valamennyi lépése és folyamata, a 
fellebbezésre vonatkozó jogerős döntésig, ideértve minden olyan lépést és folyamatot 
időközben, mint pl. a hollétre vonatkozó információk nyújtása, mintavétel és minták kezelése, 
laboratóriumi elemzés, gyógyászati felhasználási mentességek, eredmények kezelése és 
meghallgatások. 
 



Doppingellenes szervezet: A doppingellenőrzési folyamat bármely részének elindítására, 
végrehajtására vagy érvényesítésére vonatkozó szabályok elfogadásáért felelős Kódex aláíró 
fél.  
 
Doppingvétség következményei: Egy versenyző vagy más személy doppingvétsége, amely a 
következők közül egy vagy több módon végződhez: (a) érvénytelenítés: e versenyző egy adott 
versenyen vagy versenyszámban elért eredményeit érvénytelenítik, ennek minden 
következményével együtt, ideértve érmek, pontok, díjak visszavételét; (b) eltiltás: a 
versenyzőt vagy más személyt adott időszakra eltiltanak bármilyen versenyben vagy más 
tevékenységben vagy finanszírozásban való részvételtől a DSZ 10.9 cikkely rendelkezései 
szerint; és (c) ideiglenes felfüggesztés: a versenyzőt vagy más személyt ideiglenesen eltiltanak 
bármilyen versenyben való részvételtől a DSZ 8 cikkely (A méltányos meghallgatáshoz való 
jog) szerinti meghallgatás után hozott jogerős határozatot megelőzően. 
 
Ellenőrzés: A doppingellenőrzés folyamatának következő részei: a teszt megoszlásának 
tervezése, minta vétele, minta kezelése, és minta szállítása a laboratóriumba. 
 
Előzetes értesítés nélküli: Olyan doppingellenőrzés, melyet megelőzően a versenyzőt nem 
figyelmeztetik, és ahol a versenyző folyamatos felügyelet alatt áll az értesítés pillanatától a 
minta átadásáig. 
 
Eltiltás: Lásd a doppingvétség következményeit. 
 
Érdemi közreműködés: A Kódex 10.5.3 cikkelye alkalmazásában egy érdemi 
közreműködésben részt vevő személy: (1) aláírt írásbeli nyilatkozatban teljes körűen kell, 
feltárjon minden olyan információt, mely a birtokában van doppingvétségét illetően, és (2) 
teljes mértékben együttműködik bármilyen ilyen információval kapcsolatos nyomozásban és 
annak megítélésében, ideértve például meghallgatáson a tanúskodást egy doppingellenes 
szervezet vagy meghallgató testület felhívására. Emellett a nyújtott információnak hitelesnek 
kell lennie, és a megindított eljárás fontos részére kell vonatkoznia, vagy az eljárás 
megindításához elegendő alapot kell szolgáltatnia. 
 
Érvénytelenítés (diszkvalifikáció): lásd a doppingvétség következményeit. 
 
Független megfigyelői program: A WADA felügyelete alatt működő megfigyelők csoportja, 
akik megfigyelik, és tanácsadással láthatják el a doppingellenőrzés folyamatát egyes 
versenyeken, illetve megfigyeléseikről jelentést tesznek. 
 
Használat: Bármilyen tiltott anyag vagy tiltott módszer hasznosítása, alkalmazása, bevétele, 
injekcióval való beadása vagy bármiféle módon való fogyasztása. 
 
Ideiglenes felfüggesztés: Lásd fent a doppingvétség következményeit. 
 
Ideiglenes meghallgatás: A DSZ 7.1.11 cikkely alkalmazásában gyorsított rövidített 
meghallgatás, melyre a DSZ 8 cikkely (Elfogulatlan meghallgatáshoz való jog) szerinti 
meghallgatás előtt kerül sor, és melynek során az versenyző értesítik, illetve számára 
lehetőséget biztosítanak, hogy írásban vagy szóban meghallgassák. 
 
 



Kiemelt sporteseményt szervezők: Nemzeti olimpiai bizottságok és más nemzetközi, 
többféle sportágat felölelő szervezetek kontinentális szövetségei, melyek döntéshozóként 
működnek kontinentális, regionális és más nemzetközi versenyek esetén. 
 
Kísérlet: Olyan cselekményben való szándékos részvétel, mely lényeges lépést jelent egy 
olyan cselekménysorozatban, mely tervezetten doppingvétség elkövetésében teljesedik ki. 
Azonban nem minősül doppingvétségnek, ha csak a kísérlete történik egy vétségnek, 
amennyiben a személy eláll a kísérlettől még azt megelőzően, hogy azt egy abban részt nem 
vevő harmadik fél felfedezné. 
 
Kiskorú: Természetes személy, aki a lakóhelye szerinti ország alkalmazandó joga szerint 
még nem érte el a nagykorúságot. 
 
Kódex: A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) doppingellenes Kódexe. 
 
Manipulálás: Nem helyénvaló célra vagy nem helyénvaló módon történő módosítás; nem 
helyénvaló befolyásolás; nem helyénvaló beavatkozás; akadályozás, félrevezetés vagy csalárd 
magatartás folytatása az eredmények megváltoztatására vagy a rendes eljárások 
megakadályozására; vagy csaláson alapuló információ nyújtása egy doppingellenes szervezet 
számára. 
 
Marker: Összetett anyag, ilyenek csoportja vagy biológiai paraméter(ek), mely tiltott anyag 
vagy tiltott módszer használatára utal. 
 
Minta: Bármely biológiai anyag, melyet doppingellenőrzés céljából gyűjtenek. 
 
[Kommentár: Időnként azt állítják, hogy a vérminták összegyűjtése sérti egyes vallási vagy 
kulturális csoportok nézeteit. Olyan határozat született, hogy az ilyen állítások alaptalanok.] 
 
Nemzeti doppingellenes szervezet: Az egyes országok által kijelölt szervezet(ek), mely(ek) 
elsődleges hatáskörrel és felelősséggel bír(nak) doppingellenes szabályok elfogadására és 
végrehajtására, a minták összegyűjtésének összehangolására, a teszteredmények kezelésére és 
a meghallgatások levezetésére a nemzeti szint egészében. Ideértendők olyan szervezetek is, 
melyeket adott esetben több ország jelöl ki az adott országok regionális doppingellenes 
szervezetévé. Amennyiben erre a kijelölésre nem a hatáskörrel rendelkező állami hatóság(ok) 
által kerül sor, úgy ez szervezet az ország nemzeti olimpiai bizottsága vagy ez utóbbi által 
kijelölt szervezet lesz. 
 
Nemzeti Olimpiai Bizottság: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet. A 
nemzeti olimpiai bizottság kifejezés vonatkozik a nemzeti sport szövetségre is olyan 
országokban, ahol ezek a nemzeti olimpiai bizottság tipikus feladatait látják el doppingellenes 
téren. 
 
Nemzeti verseny: Sportverseny, melyen nemzetközi vagy nemzeti szintű versenyzők vesznek 
részt, és amely nem nemzetközi verseny. 
 
Nemzetközi Szabvány: A WADA által a Kódex támogatására elfogadott norma. A nemzetközi 
szabványnak (másik alternatív normával, gyakorlattal vagy eljárással szemben) való 
megfelelés elégséges bizonyíték annak megállapítására, hogy a nemzetközi szabvány eljárásait 



megfelelően hajtották végre. A nemzetközi szabványok körébe tartoznak a nemzetközi 
szabvány értelmében kiadott technikai dokumentumok. 
 
Nemzetközi szintű versenyző: Azok a versenyzők, akiket a FINA a nyilvántartott vizsgálati 
csoportja tagjaként tart számon. 
 
Nemzetközi verseny: Olyan verseny, amelynek döntéshozó szerve a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, a FINA, egy kiemelt sporteseményt rendező 
szervezet, vagy más nemzetközi sportszervezet, illetve amelyre ezek jelölnek ki technikai 
személyzetet.  
 
Nyilvános közzététel vagy nyilvános jelentés: Információ közzététele vagy terjesztése a 
nagyközönség számára vagy egyes személyek számára, eltekintve a DSZ 14 cikkellyel 
összhangban előzetes értesítésre jogosult személyeken túl. 
 
Nyilvántartott vizsgálati csoport: A FINA által kijelölt versenyzők összessége, akik mind 
versenyen kívüli, mind versenyen belüli ellenőrzés alá tartoznak. 
 
Pozitív vizsgálati eredmény: Egy laboratórium vagy más jóváhagyott, ellenőrzést végző 
szervezet jelentése, mely a mintában tiltott anyag vagy annak származékai vagy markerei 
(ideértve endogén anyagok fokozott mennyiségét is) vagy tiltott módszer használatára utaló 
bizonyíték jelenlétét állapítja meg. 
 
Résztvevő: Bármely versenyző vagy versenyzőt segítő személyzet. 
 
Súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiánya: A versenyző igazolja, hogy minden 
körülményt összevetve, illetve figyelembe véve a vétkesség vagy gondatlanság hiánya 
kritériumait, vétkesség vagy a gondatlanság hiánya nem jelentős a doppingvétség 
vonatkozásában. 
 
Származék: Bármely anyag, mely biológiai átalakulási folyamattal jön létre. 
 
Személy: Természetes személy, vagy szervezet, vagy más szerv. 
 
Tagszövetség: A FINA által elismert nemzeti vagy regionális szervezet, amely a FINA 
sportjának irányító szerve az adott országban vagy régióban. 
 
Tiltólista: A tiltott anyagokat és tiltott módszereket meghatározó lista. 
 
Tiltott anyag: Bármely, a tiltólistán ilyenként meghatározott anyag. 
 
Tiltott módszer: Bármely, a tiltólistán ilyenként meghatározott módszer. 
 
UNESCO-egyezmény: Az UNESCO Általános Konferenciájának 33. ülésszaka által 2005. 
október 19-én elfogadott nemzetközi egyezmény a sport területén a doppingolás tilalmáról, 
illetve annak, az egyezmény részes államai és a sport területén a doppingolás tilalmáról szóló 
nemzetközi egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadott valamennyi módosítása. 
 
Üzérkedés: Tiltott anyag vagy tiltott módszer doppingellenes szervezet hatásköre alá tartozó 
versenyző, versenyzőt segítő személyzet vagy bármely más személy által harmadik fél részére 



történő eladása, átadása, szállítása, küldése, kézbesítése vagy terjesztése (fizikailag, 
elektronikusan vagy más módon); ebbe a fogalom-meghatározásba azonban nem értendők 
bele az orvosi személyzet jóhiszemű cselekményei tiltott anyag valódi, törvényes gyógyászati 
célra vagy más elfogadható okból történő felhasználása, illetve olyan cselekmények, melyek 
során olyan tiltott anyagokat alkalmaznak, melyeket versenyidőszakon kívüli ellenőrzését 
nem tiltják, kivéve, ha az adott körülmények összességében arra utalnak, hogy az említett 
tiltott anyagokat nem valódi, törvényes gyógyászati célokra használják. 
 
Verseny: Egyedi versenyszámok sorozatának együttes lebonyolítása egy felügyelő szervezet 
rendezésében. Valamint, egy versenyszámban való részvétel cselekménye. 
 
Versenyen belül/i: lásd versenyidőszakon belül/i 
 
Versenyidőszak: Egy verseny megnyitóünnepségének kezdete és záróünnepségének vége 
közötti időtartam. 
 
Versenyidőszakon belül/i: A versenyidőszakon belüli és kívüli doppingellenőrzés 
megkülönböztetésére, versenyidőszakon belüli doppingellenőrzésnek tekintjük azt az 
ellenőrzést, amely során a versenyzőt egy adott versennyel kapcsolatban választják ki 
doppingellenőrzésre, és mely időszak a megnyitóünnepség és a záróünnepség közötti 
időtartam. Abban az esetben, ha a versenyző nem a „Verseny” meghatározás szerinti 
versenyen indul, az időszak azon versenyszámot tizenkét (12) órával megelőzően kezdődő 
időszak, melyben a versenyzőt beosztják a versenyszám végéig a részvételre, illetve az 
említett versenyszámmal kapcsolatos mintavételi eljárásra. 
 
Versenyidőszakon kívül/i: Bármely nem versenyidőszakon belüli doppingellenőrzés. 
 
Versenyszám: Egy egyedi futam, meccs, játék vagy egy sportmérkőzés. 
 
Versenyző: Bármely személy, aki sporttevékenységet folytat nemzetközi szinten (az egyes 
nemzetközi szövetségek meghatározása szerint), nemzeti szinten (az egyes nemzeti 
doppingellenes szervezetek meghatározása szerint, ideértve, de nem kizárólag, a nyilvántartott 
vizsgálati csoportok körébe tartozó személyeket), illetve bármely olyan egyéb versenyző, akire 
egyébként bármely Kódexet aláíró fél, vagy azt elfogadó egyéb sportszervezet joghatósága 
kiterjed. A Kódex valamennyi rendelkezése, ideértve például az ellenőrzésre és a gyógyászati 
felhasználásra vonatkozó alkalmazási kivételeket, alkalmazandó a nemzetközi és a nemzeti 
szintű versenyzőkre. Egyes nemzeti doppingellenes szervezetek ellenőrzéseket végezhetnek, 
és doppingellenes szabályokat alkalmazhatnak rekreációs vagy „masters” szintű sportolók 
esetében, akik jelenleg vagy potenciálisan nem nemzeti szintű versenyzők. A nemzeti 
doppingellenes szervezetek azonban nem kötelesek a Kódex valamennyi rendelkezését 
alkalmazni ilyen személyekre. Egyedi nemzeti szabályok állapíthatók meg nem nemzetközi 
vagy nemzeti szintű versenyzők doppingellenőrzésére, a Kódex sérelme nélkül. Vagyis egy 
ország ellenőrizheti az rekreációs szintű sportolókat, azonban nem feltétlenül követel meg 
gyógyászati célú alkalmazási kivételt vagy a hollétükre vonatkozó információkat. Ehhez 
hasonlóan egy kiemelt sporteseményt szervezők, mely csak „masters” szintű versenyzők 
számára tart rendezvényeket, ellenőrizheti a sportolókat, azonban nem követel előzetes 
gyógyászati célú alkalmazási kivételt vagy a hollétükre vonatkozó információkat. A DSZ 2.8 
cikkely (Beadás vagy beadás kísérlete) alkalmazásában, és doppingellenes tájékoztatás és 
oktatás céljából bármely személy, aki olyan sportban vesz részt, amely olyan aláíró fél, 



kormány vagy más sportszervezet hatásköre alá tartozik, amely elfogadta a Kódexet, 
versenyzőnek számít. 
 
[Kommentár: Ez a meghatározás egyértelművé teszi, hogy minden nemzetközi és nemzeti 
szintű versenyző a Kódex doppingellenes szabályainak hatálya alá tartozik, és a nemzetközi, 
illetve nemzeti szintű sport fogalmának meghatározását a nemzetközi szövetségek, illetve a 
nemzeti doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályaiban adják meg. Nemzeti szinten 
a Kódexszel összhangban elfogadott doppingellenes szabályok legalább a nemzeti csapatok 
valamennyi tagjára, illetve bármely sportágban nemzeti bajnokságban való versenyzésre 
jogosult személyre alkalmazandók. Ez nem jelenti azt azonban, hogy az ilyen versenyzőnek a 
nemzeti doppingellenes szervezet nyilvántartott vizsgálati csoportjában kell lennie. A 
meghatározás lehetővé teszi továbbá az egyes nemzeti doppingellenes szervezetek számára, 
saját döntésük szerint, hogy doppingellenes programjukat a nemzeti szintű sportolók mellett 
alacsonyabb szinten versenyzőkre is kiterjesszék. Bármilyen szintű versenyzőnek 
doppingellenes tájékoztatást és oktatást kell kapnia.] 
 
Versenyzőt segítő személyzet: Bármely edző, tréner, menedzser, ügynök, csapatszemélyzet, 
tisztviselő, orvosi vagy mentő személyzet, aki közösen dolgozik egy versenyzővel, vagy azt 
kezeli, vagy neki segítséget nyújt a sportversenyen való részvételben vagy arra való 
felkészülésben. 
 
Vétkesség vagy gondatlanság hiánya: A versenyző igazolja, hogy nem tudott arról, nem 
gyanította, és ésszerűen nem tudhatott arról vagy nem gyaníthatta, akár a legnagyobb 
gondosság mellett sem, hogy tiltott anyagot vagy tiltott módszert használt, illetve adtak be 
neki. 
 
WADA: Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség 
 
 


