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10. CIKK EGYÉNI SZANKCIÓK  

10.1 Eredmények érvénytelenítése azokon a sporteseményeken, 
amelyeken doppingvétséget követnek el  
A sportesemény irányító testületének döntésétől függően, amennyiben a 
doppingvétség elkövetése sporteseményen, vagy azzal kapcsolatban történt, a 
sportoló valamennyi, az adott sporteseményen szerzett eredménye 
érvénytelenítésre kerülhet, annak minden következményével együtt, beleértve a 
sportoló érmektől, pontoktól és díjaktól történő megfosztását, kivéve a 10.1.1. 
cikkben foglalt esetet.  
Annak megítéléséhez, hogy a sportesemény további eredményei is 
érvénytelenítésre kerüljenek-e, olyan tényezők vizsgálandók, mint a sportoló által 
elkövetett doppingvétség súlya, valamint az a tény, hogy a sportolónak egyéb 
versenyeken volt-e negatív eredménnyel záruló doppingellenőrzése.  
[Kommentár a 10.1. cikkhez: Azokban az esetekben, amikor a 9. cikk 
érvényteleníti azt az eredményt, amelyet a sportoló az adott versenyszámban 
szerzett - és amely kapcsán mintája pozitív lett (pl.: 100 méteres hátúszás) -, a 
fenti cikk a sportesemény valamennyi versenyén szerzett valamennyi 
eredményének (pl. FINA világbajnokság) az érvénytelenítését vonhatja maga 
után.]  
10.1.1 Ha a sportoló igazolja, hogy sem vétkesség, sem gondatlanság nem terheli 
a doppingvétség kapcsán, akkor más versenyen elért egyéni eredményei nem 
érvényteleníthetőek, kivéve, ha a doppingvétség nagy valószínűséggel hatással 
volt a többi versenyen elért eredményeire is.  

10.2 Eltiltás alkalmazása tiltott anyagok és tiltott módszerek jelenléte, 
használata, megkísérelt használata vagy birtoklása esetén  
A 2.1, 2.2 vagy 2.6 cikk megszegésére vonatkozó eltiltás időtartama a 10.4, 10.5 
vagy 10.6 cikk szerinti esetleges csökkentés vagy felfüggesztés függvényében a 
következő:  
10.2.1 Az eltiltás időtartama négy év, ha:  



10.2.1.1 A doppingvétség nem érint meghatározott szert, kivéve, ha a sportoló 
vagy egyéb személy igazolni tudja, hogy a doppingvétség nem volt szándékos.  
10.2.1.2 A doppingvétség meghatározott szert érint, és az eljáró doppingbizottság 
igazolni tudja, hogy a doppingvétség szándékos volt.  
10.2.2 Abban az esetben, ha nem a 10.2.1 cikk alkalmazandó, úgy az eltiltás 
időtartama kettő év.  
10.2.3 A 10.2 és 10.3 cikkben használt „szándékos” kifejezés azon sportolók 
magatartására vonatkozik, akik csalnak. Ezért a kifejezés akkor alkalmazható, ha 
a sportoló vagy egyéb személy olyan magatartást tanúsított, amelyről tudta, hogy 
doppingvétségnek minősül, vagy tudta, hogy jelentős annak a kockázata, hogy a 
magatartás doppingvétségnek minősülhet, vagy azt eredményezheti, és e 
kockázatot nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyta. A csak versenyidőszakban tiltott 
anyagra vonatkozó pozitív vizsgálati eredményből fakadó doppingvétség nem 
„szándékosnak” vélelmezendő, amennyiben az anyag meghatározott anyag és a 
sportoló igazolni tudja, hogy a tiltott anyagot versenyidőszakon kívül használta 
azzal, hogy e vélelem megdönthető. A csak versenyidőszakban tiltott anyagra 
vonatkozó pozitív vizsgálati eredményből fakadó doppingvétség nem 
„szándékosnak” vélelmezendő, ha az anyag nem meghatározott anyag és a 
sportoló igazolni tudja, hogy a tiltott anyagot versenyidőszakon kívül használta, 
sportteljesítményhez nem kapcsolódó módon.  

10.3 Eltiltás más doppingvétségekért  
A 10.2. cikk szerinti doppingvétségektől eltérő doppingvétségek esetében az 
eltiltási időszak a következő, kivéve, ha a 10.5 vagy 10.6 cikket kell alkalmazni:  
10.3.1 A 2.3 vagy 2.5 cikk megszegésére vonatkozó eltiltás időtartama négy év, 
kivéve, ha a mintaszolgáltatás elmulasztása esetén a sportoló igazolni tudja, hogy 
– a 10.2.3 cikkben foglaltaknak megfelelően - a doppingvétséget nem 
szándékosan követte el. Ebben az esetben az eltiltás időtartama kettő év.  
10.3.2 A 2.4. cikk megsértése esetén az eltiltási időszak legalább kettő év, 
amely - a sportolói vétkesség fokának függvényében - legalább egy évre 
csökkenthető. Az e cikk szerinti csökkentés nem alkalmazható olyan sportoló 
esetében, akiről megalapozottan feltételezhető, hogy a holléti információinak 
utolsó pillanatban történő módosításaival, vagy egyéb magatartásával próbálta 
lehetetlenné tenni a mintavételt.  
10.3.3 A 2.7 vagy 2.8 cikk megsértése esetén az eltiltási időszak négy évtől 
élethosszig tartó eltiltásig terjed, a doppingvétség súlyosságának 
függvényében. A kiskorút érintő doppingvétség különösen súlyos vétségnek 
számít, és ha azt a sportolót segítő személy meghatározott szertől eltérő szerrel 
kapcsolatos vétséggel összefüggésében követi el, a sportolót segítő személy 
eltiltása élethosszig tart. Amennyiben a 2.7. vagy a 2.8. cikkekkel kapcsolatos 
magatartás további (nem sportvonatkozású) jogszabályok megsértését is 
eredményezte, úgy az eset jelentése a hatáskörrel rendelkező állami szervek 
irányába kötelező.  
 



[Kommentár a 10.3.3. cikkhez: a sportolók doppingolásában vagy ennek 
eltitkolásában érintett személyek magatartása a pozitív vizsgálati eredményt 
produkáló sportolókénál jóval szigorúbb megítélés alá esik, ezért velük szemben 
szigorú szankciók kiszabása indokolt. Mivel a sportszervezetek hatásköre csupán 
akkreditáció, tagság és egyéb jogosultságok megvonására korlátozódik, a 
sportolót segítő személyek illetékes hatóságoknál történő feljelentése a 
doppingellenes küzdelem kitüntetett fontossággal bíró cselekménye.]  
10.3.4 A 2.9 cikk megsértése esetén az eltiltási időszak mértéke legalább 
kettő év, és legfeljebb négy év, a doppingvétség súlyosságától függően.  
10.3.5 A 2.10. cikk megsértése esetén az eltiltási időszak legalább kettő év, 
amely a sportoló vagy egyéb személy vétkességének fokától és az ügy egyéb 
körülményeitől függően legalább egy évre csökkenthető.  
 
[Kommentár a 10.3.5 cikkhez: Abban az esetben, ha a 2.10 cikkben hivatkozott 
„egyéb személy” nem magánszemély, hanem szervezet, úgy a szervezetekre 
vonatkozó, a 12. cikkben meghatározott fegyelmi intézkedések alkalmazandók.] 


