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Törvény

2007. évi XXXIV.
törvény

az Európa Tanács keretében Strasbourgban,
1989. november 16-án létrejött, a tiltott

teljesítményfokozó szerek és módszerek használata
elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember 12-én

kelt Kiegészítõ Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az
Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november
16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és mód-
szerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002.
szeptember 12-én kelt Kiegészítõ Jegyzõkönyve (a továb-
biakban: Jegyzõkönyv) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Jegyzõkönyvet e törvénnyel ki-
hirdeti.

3. § A Jegyzõkönyv hiteles angol nyelvû szövege és an-
nak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Additional Protocol
To The Anti-doping Convention

Warsaw, 12. IX. 2002

The States parties to this Protocol to the Anti-Doping
Convention (ETS No. 135), signed in Strasbourg on 16
November 1989 (hereinafter referred to as „the
Convention”),

considering that a general agreement on the mutual
recognition of the anti-doping controls referred to in
Articles 4.3.d and 7.3.b of the Convention, would increase
the effectiveness of these controls by contributing to the
harmonisation, the transparency and the efficiency
of existing and future bilateral or multilateral doping
agreements reached in this area and by providing the
necessary authority for such controls in the absence of any
agreement on the matter,

wishing to enhance and reinforce the application of the
provisions of the Convention,

have agreed as follows:

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. május 7-i ülésnapján fogadta el.

Article 1

Mutual recognition of doping controls

1 Bearing in mind the provisions of Articles 3.2, 4.3.d
and 7.3.b of the Convention, the Parties shall mutually
recognise the competence of sports or national anti-doping
organisations to conduct doping controls on their territory,
in compliance with the national regulations of the host
country, on sportsmen and women coming from other
Parties to the Convention. The result of such controls shall
be communicated simultaneously to the national
anti-doping organisation and national sports federation
of the sportsman or sportswoman concerned, to the
national anti-doping organisation of the host country, and
to the international sports federation.

2 The Parties shall take such measures as are necessary
for the conduct of such controls, which may be in addition
to those carried out by virtue of a previous bilateral or
other specific agreement. In order to ensure compliance
with internationally recognised standards, the sports or
national anti-doping organisations shall be certified to the
ISO quality standards for doping control recognised by the
Monitoring Group, set up by virtue of Article 10 of the
Convention.

3 The Parties shall similarly recognise the competence
of the World Anti-Doping Agency (WADA) and of other
doping control organisations operating under its authority
to conduct out-of-competition controls on their sportsmen
and women, whether on their territory or elsewhere. The
results of these tests shall be communicated to the national
anti-doping organisation of the sportsmen and women
concerned. Any such controls shall be carried out, in
agreement with the sports organisations referred to in
Article 4.3.c of the Convention, in accordance with
regulations in force and with the provisions of national law
of the host country.

Article 2

Reinforcing the application of the Convention

1 The Monitoring Group set up in accordance with
Article 10 of the Convention shall supervise the
application and implementation of the Convention in
respect of each of the Parties thereto. This supervision
shall be carried out by an evaluation team whose members
shall be appointed for the purpose by the Monitoring
Group. Members of the evaluation team shall be chosen on
the basis of their recognised competence in the anti-doping
field.

2 The evaluation team shall examine national reports
submitted beforehand by the Parties concerned and shall
conduct visits on the spot where necessary. On the basis
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of its observations on the implementation of the
Convention, it shall submit to the Monitoring Group an
evaluation report containing its conclusions and possible
recommendations. The evaluation reports shall be public.
The Party concerned has the right to make observations on
the conclusions of the evaluation team, which shall form
part of the report.

3 The national reports shall be prepared and the
evaluation visits carried out according to a schedule
adopted by the Monitoring Group, in consultation with the
Parties concerned. The Parties shall authorise the visit
of the evaluation team and undertake to encourage the
national bodies concerned to co-operate fully with it.

4 The operating procedures for the evaluations (including
an agreed scheme for the evaluation of the implementation
of the Convention), visits and follow-up shall be specified in
rules adopted by the Monitoring Group.

Article 3

Reservations

No reservation may be made to the provisions of this
Protocol.

Article 4

Expression of consent to be bound

1 This Protocol shall be open for signature by the
member States of the Council of Europe and the other
States signatories or Parties to the Convention, which may
express their consent to be bound by:

a signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval, or

b signature subject to ratification, acceptance or
approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2 A Signatory to the Convention may not sign this
Protocol without reservation as to ratification, acceptance
or approval, nor deposit an instrument or ratification,
acceptance or approval, unless it has previously or
simultaneously expressed its consent to be bound by the
Convention.

3 Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.

Article 5

Entry into force

1 This Protocol shall enter into force on the first day
of the month following the expiration of a period of three

months after the date on which five States party to the
Convention have expressed their consent to be bound by it
in accordance with the provisions of Article 4.

2 In respect of any State which subsequently expresses
its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into
force on the first day of the month following the expiration
of a period of three months after the date of signature or
of the deposit of the instrument of ratification, acceptance
or approval.

Article 6

Accession

1 After the opening for signature of this Protocol, any
State which will accede to the Convention may also accede
to this Protocol.

2 Accession shall be effected by the deposit of an
instrument of accession with the Secretary General of the
Council of Europe, which shall take effect on the first day
of the month following the expiration of a period of three
months after the date of its deposit.

Article 7

Territorial application

1 Any State may, at the time of signature or when
depositing its instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, specify the territory or territories to
which this Protocol shall apply.

2 Any State may, at any later date, by a declaration
addressed to the Secretary General of the Council
of Europe, extend the application of this Protocol to any
other territory specified in the declaration. In respect
of such territory the Protocol shall enter into force on the
first day of the month following the expiration of a period
of three months after the date of receipt of such declaration
by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding
paragraphs may, in respect of any territory mentioned in
such declaration, be withdrawn by a notification addressed
to the Secretary General of the Council of Europe. Such
withdrawal shall become effective on the first day of the
month following the expiration of a period of three months
after the date of receipt of the notification by the Secretary
General.
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Article 8

Denunciation

1 Any Party may at any time denounce this Protocol by
means of a notification addressed to the Secretary General
of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first
day of the month following the expiration of a period of six
months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General.

Article 9

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall
notify the member States of the Council of Europe, the
other States signatories or Parties to the Convention and
any State which has been invited to accede to it of:

a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification,

acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Protocol in

accordance with its Articles 5, 6 and 7;
d any denunciation;
e any other act, notification or communication relating

to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Warsaw, this 12th day of September 2002, in
English and in French, both texts being equally authentic,
in a single copy which shall be deposited in the archives
of the Council of Europe. The Secretary General of the
Council of Europe shall transmit certified copies to each
member State of the Council of Europe, to the other States
signatories or Parties to the Convention, and to any State
invited to accede to the Convention.

Kiegészítõ Jegyzõkönyv
A Doppingellenes Egyezményhez

Varsó, 2002. IX. 12.

Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. no-
vember 16-án létrejött, a tiltott teljesítmény-fokozó szerek
és módszerek használata elleni Egyezmény (a továbbiak-
ban: Egyezmény) jelen Jegyzõkönyvének aláíró államai,

figyelembe véve, hogy egy, az Egyezmény 4.3.d és
7.3.b pontjaiban említett doppingellenõrzések kölcsönös
elismerésérõl szóló nemzetközi megállapodás növelné
ezen ellenõrzések hatékonyságát, mivel elõsegítené a je-

lenlegi és jövõbeni két- és többoldalú, erre a területre vo-
natkozó nemzetközi szerzõdés összehangolását, átlátható-
ságát és hatékonyságát, valamint megteremtené az ilyen
ellenõrzések esetén szükséges felhatalmazást, akkor is, ha
ebben a témában nincs szerzõdés,

azzal a céllal, hogy javítsák és megerõsítsék az Egyez-
mény elõírásainak alkalmazását,

a következõkben egyeztek meg:

1. Cikk

A doppingellenõrzések kölcsönös elfogadása

1. Az Egyezmény 3.2, 4.3.d és 7.3.b pontjainak figye-
lembevételével, a felek kölcsönösen elismerik a sport vagy
nemzeti doppingellenes szervezetek jogát arra, hogy az
Egyezmény más tagállamaiból érkezõ sportolókon olyan
doppingellenõrzéseket végezzenek az illetékességi terüle-
tükön, melyek a fogadó állam nemzeti elõírásainak megfe-
lelnek. Ezen ellenõrzések eredményeit azonnal továbbít-
ják az adott sportoló esetén illetékes doppingellenes szer-
vezethez és a nemzeti sportszövetséghez, valamint a foga-
dó állam nemzeti doppingellenes szervezetéhez, illetve a
nemzetközi sportszövetséghez.

2. A felek minden olyan lépést meg fognak tenni,
amely ezen ellenõrzések végrehajtásához szükséges, és
amely esetleg kiegészíti a korábbi kétoldalú vagy egyedi
megállapodásokban foglaltak jogosultságait. A nemzetkö-
zi követelményeknek való megfelelés érdekében a sport-
és nemzeti szervezeteknek a Megfigyelõ Csoport által el-
fogadott doppingellenõrzésre vonatkozó ISO minõségbiz-
tosítási igazolással kell rendelkezniük, az Egyezmény
10. Cikkében foglaltak értelmében.

3. A felek ezzel egyidejûleg elismerik a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökség (WADA), és más, az irányítá-
sa alatt mûködõ doppingellenõrzõ szervezetek illeté-
kességét arra, hogy akár a területükön, akár azon kívül,
versenyen kívüli ellenõrzéseket végezzenek a sportolói-
kon. Ezen vizsgálatok eredményeit elküldik az adott spor-
toló nemzeti doppingellenes szervezetéhez. Bármely ilyen
ellenõrzést az Egyezmény 4.3.c Cikkében említett sport-
szervezetekkel egyetértésben és az érvényben lévõ szabá-
lyozásokkal, illetve az érintett állam nemzeti jogrendjének
elõírásaival összhangban kell lebonyolítani.

2. Cikk

Az Egyezmény alkalmazásának megerõsítése

1. Az Egyezmény 10. Cikke alapján felállított Meg-
figyelõ Csoport felügyeli az Egyezmény alkalmazását és
bevezetését, minden érdekelt fél tiszteletben tartásával.
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Ezt a felügyeletet egy olyan értékelõ csoport végzi, mely-
nek tagjait a Megfigyelõ Csoport kifejezetten erre a fel-
adatra nevezi ki. Az értékelõ csoport tagjait a doppingelle-
nes területen szerzett tapasztalataik alapján választják.

2. Az értékelõ csoport az érintett felek által korábban
benyújtott nemzeti jelentéseket vizsgálja meg, valamint
szükség esetén helyszíni látogatásokat tesz. Az Egyez-
mény bevezetésével kapcsolatos megfigyeléseik alapján a
Megfigyelõ Csoportnak készít egy jelentést, melyben a
következtetéseit és esetleges ajánlásait részletezi. Az érté-
kelõ jelentések közzétételre kerülnek. Az érintett félnek
joga van az értékelõ csoport következtetéseivel kapcsolat-
ban kifejteni véleményét, mely a jelentés részét képezi.

3. A nemzeti jelentéseket és az értékelõ látogatásokat a
Megfigyelõ Csoport által elfogadott program alapján, és
az érintett felekkel való egyeztetés után folytatják le. A fe-
lek engedélyezik az értékelõ csoport látogatását, és felké-
rik az érintett nemzeti testületeket, hogy teljes mértékben
mûködjenek együtt vele.

4. Az értékelések lefolytatási eljárása (az Egyezmény be-
vezetésének megállapodott értékelési tervezetét is beleért-
ve), a látogatások és az utómunkák a Megfigyelõ Csoport ál-
tal meghatározott szabályokban lesznek megállapítva.

3. Cikk

Fenntartások

A Jegyzõkönyv elõírásaira vonatkozóan semmilyen
fenntartással nem lehet élni.

4. Cikk

Az egyetértésre való elkötelezettség
kinyilvánítása

1. Jelen Jegyzõkönyv aláírásra nyitva áll az Európa Ta-
nács tagállamai és az Egyezményt aláíró más államok vagy
részes felek elõtt, melyek az alábbiak szerint nyilváníthat-
ják ki kötelezettségvállalási szándékukat:

a) a megerõsítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vo-
natkozó fenntartás nélküli aláírás, vagy

b) megerõsítéstõl, elfogadástól, jóváhagyástól függõ
aláírás, melyeket megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás
követ.

2. Az Egyezmény aláírói nem írhatják alá a jelen Jegy-
zõkönyvet a megerõsítésre, elfogadásra, vagy jóváhagyás-
ra vonatkozó fenntartás nélkül, kivéve, ha elõzõleg vagy
egyidejûleg kifejezik az Egyezmény tekintetében kötele-
zettségvállalási szándékukat.

3. A megerõsítés, elfogadás vagy egyetértés okiratait
az Európa Tanács Fõtitkáránál kell elhelyezni.

5. Cikk

Hatálybalépés

1. Jelen Jegyzõkönyv az azt a három hónapos idõszakot
követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amikor az Egyez-
mény legalább öt aláíró állama a 4. Cikk rendelkezéseivel
összhangban kifejezésre juttatta, hogy azt magára nézve
kötelezõnek ismeri el.

2. Mindazon aláíró államok vonatkozásában, amelyek
ezt követõen ismerik el magukra nézve kötelezõnek a
Jegyzõkönyv rendelkezéseit, a Jegyzõkönyv az azt a há-
rom hónapos idõszakot követõ hónap elsõ napján lép ha-
tályba, amikor azt aláírják vagy a megerõsítõ, elfogadási
vagy jóváhagyási okiratukat letétbe helyezik.

6. Cikk

Csatlakozás

1. Jelen Jegyzõkönyv aláírási lehetõségének megnyitá-
sa után, minden olyan állam, mely csatlakozik az Egyez-
ményhez, csatlakozhat a jelen Jegyzõkönyvhöz is.

2. A csatlakozás a csatlakozási okiratnak az Európa Ta-
nács Fõtitkárához történõ benyújtásával jön létre, és az azt
a három hónapos idõszakot követõ hónap elsõ napján lép
hatályba, amikor a csatlakozási okiratot letétbe helyezték.

7. Cikk

Területi hatály

1. Bármely állam aláíráskor vagy a megerõsítõ, elfoga-
dási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezé-
se alkalmával meghatározhatja azt a területet vagy terüle-
teket, amely tekintetében a jelen Jegyzõkönyv alkalma-
zandó.

2. Bármely állam, bármely késõbbi idõpontban, az
Európa Tanács Fõtitkárának címzett nyilatkozatával kiter-
jesztheti jelen Jegyzõkönyv alkalmazását bármely, a nyi-
latkozatban meghatározott területre. E terület vonatkozá-
sában jelen Jegyzõkönyv az azt a három hónapos idõsza-
kot követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amikor a Fõtit-
kár az ilyen értelmû nyilatkozatot kézhez kapja.

3. Minden, a fenti két Cikk alapján létrejött nyilatkozat,
a nyilatkozatban megjelölt területeket illetõen, egy az
Európa Tanács Fõtitkárához eljuttatott értesítéssel vissza-
vonható. Az ilyen visszavonás az azt a három hónapos idõ-
szakot követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amikor a
Fõtitkár az ilyen értelmû nyilatkozatot kézhez kapja.
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8. Cikk

Felmondás

1. Bármely fél, egy az Európa Tanács Fõtitkárának
címzett értesítéssel felmondhatja a jelen Jegyzõkönyvet.

2. Az ilyen felmondás azon dátumot követõ hat hóna-
pos idõszak lejárta utáni hónap elsõ napján lép hatályba,
mikor a Fõtitkár az ilyen értelmû nyilatkozatot kézhez
kapja.

9. Cikk

Értesítések

Az Európa Tanács Fõtitkára az Európa Tanács minden
tagállamát, az Egyezményt aláíró többi államot és részes
felet, és minden csatlakozásra felhívott államot értesíti a
következõkrõl:

a) bármely aláírásról;
b) bármely megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy

csatlakozási okirat letétbe helyezésérõl;
c) a jelen Jegyzõkönyvnek az 5., 6. és 7. Cikkei alapján

történõ bármely hatálybalépésérõl;
d) bármely felmondásról;
e) és a jelen Jegyzõkönyvvel kapcsolatos bármely

egyéb cselekményrõl, értesítésrõl vagy tájékoztatásról.

A kiadmány hiteléül, miszerint Alulírottak, megfelelõ
felhatalmazásuk birtokában aláírták a jelen Jegyzõ-
könyvet.

Készült Varsóban, 2002. szeptember 12-én, angol és
francia nyelven, melyek mindegyike hiteles, egy példány-
ban, mely az Európa Tanács levéltárában van letétbe he-
lyezve. Az Európa Tanács Fõtitkára küld egy hiteles máso-
latot az Európa Tanács minden tagállamának, az Egyez-
ményt aláíró többi államnak vagy félnek, és minden csatla-
kozni kívánó államnak.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a a Jegyzõkönyv 6. Cikkében meg-
határozott idõpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzõkönyv, illetve e törvény 2–3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a sportpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány rendeletei

A Kormány
88/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelete
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (1) bekez-
désének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kor-
mány a következõket rendeli el:

1. §

A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az országos sportági szakszövetségekre, az országos

sportági szövetségekre és a fogyatékosok országos szövet-
ségeire (a továbbiakban együtt: szövetség), a Magyar
Olimpiai Bizottságra, a Magyar Paralimpiai Bizottságra, a
Nemzeti Sportszövetségre és a Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetségére (a továbbiakban együtt: sportköztestü-
letek), a verseny- vagy rajtengedéllyel rendelkezõ sporto-
lóra, az eltiltás hatálya alatt álló versenyzõre, és az eltiltás
leteltét vagy visszavonulását követõen a versenyszerû
sporttevékenység folytatását bejelentõ sportolóra (a továb-
biakban együtt: versenyzõ), a versenyzõ felkészítésében,
illetve irányításában közremûködõ sportszakemberekre,
valamint a versenyszerû sportban részt vevõ sportszerve-
zetekre;

b) a szövetségek versenyrendszerében szervezett ver-
senyekre.”

2. §

(1) Az R. 2. §-ának d) és e) pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

[A rendelet alkalmazásában]
„d) doppingellenes tevékenységben részt vevõ szerveze-

tek: a sportszervezetek, a szövetségek, a sportköztestüle-
tek, a nemzeti doppingellenes szervezet (National
Anti-doping Organization, a továbbiakban: NADO), a
Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, valamint
a sportpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) által vezetett minisztérium;

e) nemzetközi doppingellenes szervezet: a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökség (a továbbiakban: WADA), az
Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelõ Csoportja, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Para-
limpiai Bizottság, a nemzetközi sportági szakszövetségek,
a nemzeti doppingellenes szervezetek nemzetközi szövet-
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ségei és azon nemzetközi sportrendezvények szervezõi,
amelyek doppingellenõrzést végeznek a sportrendez-
vényen;”

(2) Az R. 2. §-ának g) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A rendelet alkalmazásában]
„g) doppinglista: az UNESCO keretében Párizsban,

2005. október 19-én elfogadott nemzetközi doppingelle-
nes Egyezmény kihirdetésérõl szóló kormányrendeletben
foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegy-
zék;”

(3) Az R. 2. §-ának m) és n) pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

[A rendelet alkalmazásában]
„m) nemzetközi követelmény: a WADA által elfoga-

dott, a doppingellenes tevékenység egyes részeiért felelõs
doppingellenes szervezetek egységes szabályok szerinti
eljárását és az eljárások harmonizációját biztosító nemzet-
közi elõírások. Az egyes nemzetközi sportági szövetsé-
geknek a WADA nemzetközi elõírásait biztosító sportági
különös szabályai az adott sportágban nemzetközi köve-
telménynek minõsülnek;

n) nyilvántartott vizsgálati csoport: a felnõtt és a fel-
nõtt alatti elsõ utánpótlás korosztályban a nemzeti váloga-
tott kerettagok, a nemzetközi sporteseményeken induló
versenyzõk, az országos bajnokságon elsõ három helye-
zést elérõ versenyzõk, továbbá az eltiltás alatt álló ver-
senyzõk szövetség által összeállított csoportja;”

(4) Az R. 2. §-ának q) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A rendelet alkalmazásában]
„q) vizsgálat: a doppingellenõrzési folyamat része, be-

leértve a versenyzõ mintavételre történõ kijelölését és er-
rõl való értesítését, a mintavételt és -kezelést, a minták la-
boratóriumba történõ szállítását és analízisét.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Tes-

tület (a továbbiakban: Testület) a doppingellenes tevé-
kenységben részt vevõ szervezetek együttmûködését, fo-
lyamatos egyeztetését, a doppingellenes tevékenységük
szakmai összhangját és koordinációját biztosító szervezet.

(2) A Testület tagjai:
a) a Magyar Olimpiai Bizottság,
b) a Magyar Paralimpiai Bizottság,
c) a Nemzeti Sportszövetség,
d) a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége,
e) a Sportegyesületek Országos Szövetsége,
f) a Sportegészségügyi Szakmai Kollégium,
g) a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudo-

mányi Kara,

h) a miniszter,
i) az Országos Sportegészségügyi Intézet

1-1 képviselõje, aki a sportköztestületek esetén a fõtitkár
vagy a vele azonos feladatokat ellátó személy.

(3) A Testület munkájában tanácskozási joggal részt
vesz a NADO képviselõje és a Terápiás Alkalmazási Kivé-
tel Bizottság (a továbbiakban: TUE Bizottság) elnöke.

(4) A Testület elnöke a miniszter által határozatlan idõre
felkért, a doppingellenes tevékenység szakmai és nemzet-
közi követelményeiben jártas, felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ személy.

(5) Az elnöki tisztség megszûnik:
a) lemondással,
b) a Testület több mint kétharmados többséggel meg-

hozott döntésével.
(6) Az (5) bekezdés b) pontjában meghatározottak sze-

rint az elnöki tisztség csak abban az esetben szüntethetõ
meg, ha a Testület egyidejûleg a (4) bekezdésben foglal-
taknak megfelelõ új személyt javasol a miniszter részére
az elnöki feladatok további ellátására.

(7) A Testület mûködésével kapcsolatos titkársági fel-
adatokat a sportigazgatási szerv látja el, a Testület mûkö-
désének költségeit a miniszter által vezetett minisztérium
éves költségvetésében tervezni kell. A Testület tagjai tevé-
kenységükért díjazásban nem részesülnek.

(8) A Testület szükség szerint, de legalább kéthavonta
ülésezik, szervezetére és mûködésére vonatkozó részletes
szabályokat a Testület maga állapítja meg.

(9) A Testület feladatai:
a) kidolgozza a sportágakra egységesen elõírt általános

felvilágosítási, nyilvántartási, ellenõrzési és szankcioná-
lási elveket;

b) ajánlásokat tesz a doppingellenes tevékenységre vo-
natkozó részletes szövetségi szabályok megalkotására,
módosítására és azoknak az egységes hazai és nemzetközi
szakmai elvekkel, követelményekkel való összehangolá-
sára, valamint alapelveire, és ezek megvalósításáról írás-
ban tájékoztatást kérhet az érintett szövetségektõl, ame-
lyek kötelesek a tájékoztatásra írásban válaszolni;

c) jóváhagyja a doppingellenes tevékenység program-
ját, amely során:

ca) elfogadja a vizsgálat-eloszlási tervet, amely végre-
hajtása során javaslatot tesz a NADO részére a mintavétel-
re történõ kijelölés szakmai szempontjaira, illetve indokolt
esetben egyes versenyzõk kijelölésére,

cb) figyelemmel kíséri és értékeli a doppingellenõrzés
és szankcionálás jogszabályokkal és nemzetközi követel-
ményekkel való összhangját,

cc) értékeli a szövetségek, sportköztestületek és a
NADO doppingellenes tevékenységét és javaslatokat fo-
galmaz meg fejlesztésükre, kiegészítésükre, módosításuk-
ra, különös figyelemmel a jogszabályokkal és a nemzetkö-
zi követelményekkel való összhang biztosítása érdekében,

cd) javaslatot tesz a doppingellenes kutatások fõbb irá-
nyaira;
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d) figyelemmel kíséri a nemzetközi doppingellenes
szervezetek tevékenységét;

e) együttmûködik a doppingellenes tevékenységben
részt vevõ egyéb szervezetekkel;

f) javaslatot tesz a miniszternek a doppingellenes tevé-
kenységre vonatkozó jogszabályok megalkotására, módo-
sítására és azoknak az egységes hazai és nemzetközi szak-
mai elvekkel, követelményekkel való összehangolására;

g) ellátja a doppingellenes tevékenységével összefüg-
gõ és az alapszabályában meghatározott egyéb felada-
tokat.

(10) Amennyiben a szövetség 30 napon belül nem tesz
eleget a Testület (10) bekezdés szerinti ajánlásainak, ja-
vaslatainak, a Testület az állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról szóló külön jogszabály
szerint jár el.”

4. §

Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A Testület részeként mûködõ, három tagból

és elnökbõl álló TUE Bizottság dönt a gyógyászati célú
mentesség iránti kérelmekrõl.

(2) A TUE Bizottság elnökének személyére és tagjaira a
Testület elnöke tesz javaslatot. A TUE Bizottság elnökét
és tagjait – a Testület több mint kétharmados többségének
döntésével – a Testület elnöke kéri fel a tisztség ellátására.
A TUE Bizottság pulmonológus, sebész és belgyógyász
szakorvosokból áll.

(3) A TUE Bizottság elnöke és tagja nem lehet a Testü-
let tagja.

(4) A TUE Bizottság elnöke a TUE Bizottság tevékeny-
ségérõl a Testületet legalább félévente tájékoztatja.”

5. §

Az R. 4. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a követ-
kezõ alcím és rendelkezés lép:

„A miniszter feladatai

4. § A miniszter feladat- és hatáskörében ellátja a tiltott
teljesítményfokozó szerek és módszerek használatára vo-
natkozó hazai és nemzetközi rendelkezések betartásához
szükséges alábbi feladatokat:

a) elõkészíti a doppingellenes tevékenységre vonatko-
zó jogszabályokat;

b) a Testület elõzetes szakmai véleményét kikérve
szerzõdés köt a NADO feladatait ellátó szervezettel, és a
szerzõdésben foglaltak szerint figyelemmel kíséri és ellen-
õrzi mûködését;

c) támogatást nyújt a nyilvántartott vizsgálati csoport
bejelentés nélküli vizsgálatának „A” minta-analíziséhez,
valamint a felvilágosító és nevelõ tevékenységhez;

d) részt vesz a nemzetközi doppingellenes együttmû-
ködésben;

e) együttmûködik a doppingellenes tevékenységben
részt vevõ egyéb szervezetekkel.”

6. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és a
következõ alcímmel egészül ki:

„A sportszervezetek, a szövetségek
és a sportköztestületek feladatai

5. § (1) A sportszervezetek, a szövetségek, a sportköz-
testületek részt vesznek a doppingellenes tevékenységben,
ellátják a részükre jogszabályokban, alapszabályukban, a
nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes
szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben meg-
határozott feladatokat, a felvilágosítással és neveléssel
kapcsolatos feladatokat, versenyzõik doppingellenõrzését
kezdeményezik, valamint együttmûködnek a doppingelle-
nes tevékenységben részt vevõ egyéb szervezetekkel.

(2) A szövetség érvényesíti a doppingtilalmat, amely
során e rendelettel, a nemzetközi doppingellenes szerveze-
tek doppingellenes szabályaival, a nemzetközi követelmé-
nyekkel, valamint a Testület szakmai ajánlásaival össz-
hangban:

a) doppingszabályzatban rendelkezik
aa) a versenyzõk, a sportszakemberek, valamint a tagsá-

gát képezõ sportszervezetek doppingellenes tevékenységgel
összefüggõ feladatairól, kötelezettségeirõl és a feladatok
végrehajtásához szükséges költségek biztosításáról,

ab) az alkalmazható doppingbüntetésekrõl, azok idõ-
tartamáról, mértékérõl, valamint a büntetések kiszabásá-
nak részletes – sportág-specifikus – eljárási rendjérõl;

b) összeállítja sportágában a nyilvántartott vizsgálati
csoporthoz tartozó versenyzõk körét, amelyet megküld a
NADO-nak és tájékoztatásul a Testületnek;

c) nyilvántartja és a NADO rendelkezésére bocsátja az
ellenõrzés végrehajtásához szükséges adatokat (különös
figyelemmel a versenyzõk tartózkodási helyére vonatkozó
„whereabouts” információkra), az adatok kezeléséhez, va-
lamint a 18 éven aluli versenyzõk doppingellenõrzéséhez
szükséges törvényes képviselõi hozzájárulásokat;

d) a sportági jellemzõkre figyelemmel elkészíti dop-
pingellenes tevékenységének éves programját, amely ma-
gában foglalja a felvilágosítási és nevelési, valamint dop-
pingellenõrzési tervét is;

e) doppingellenes feladatai ellátásának koordinációjá-
ra, a doppingellenes tevékenységben részt vevõ szerveze-
tekkel való együttmûködésre a doppingellenes tevékeny-
ségre vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó sze-
mélyt jelöl ki;

f) minden év január 15-ig megküldi a Testület részére
az elõzõ évi doppingellenes tevékenységérõl készített be-
számolóját.
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(3) A sportköztestületek részvételükkel biztosítják a
Testület rendeltetésszerû mûködését, saját és tagságuk
doppingellenes tevékenységét e rendelettel, a nemzetközi
követelményekkel, valamint a Testület szakmai ajánlásai-
val összhangban végzik, illetve szervezik, amelyrõl tájé-
koztatják a Testületet.”

7. §

Az R. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:

„A nemzeti doppingellenes szervezet

5/A. § (1) A NADO a miniszterrel kötött szerzõdés alap-
ján részt vesz a doppingellenes tevékenységben. A
NADO-nak a doppingellenes tevékenységével összefüg-
gésben, a mintavétel és -kezelés során bekövetkezõ károk
megtérítésének fedezésére szolgáló felelõsségbiztosítás-
sal, ISO nemzetközi szabvánnyal és WADA akkreditáció-
val kell rendelkeznie.

(2) A NADO doppingellenes tevékenysége során a jog-
szabályoknak, valamint a nemzetközi követelményeknek
megfelelõen

a) elõkészíti a nyilvántartott vizsgálati csoport 4. §
c) pont szerinti ellenõrzését tartalmazó vizsgálat-eloszlási
tervet;

b) valamennyi sportágra kiterjedõen összeállítja a nyil-
vántartott vizsgálati csoporthoz tartozó versenyzõk körét;

c) gondoskodik a doppinglista karbantartásáról, és a
doppinglistával összefüggõ információs-tájékoztató tevé-
kenységet végez, a mindenkori listát honlapján közzéteszi;

d) ellátja a mintavétellel és -kezeléssel, valamint az el-
lenõrzések eredményének közlésével összefüggõ felada-
tokat;

e) feladatkörével összefüggésben felvilágosító és neve-
lõ tevékenységet végez;

f) az „A” minta analízisének pozitív vizsgálati eredmé-
nye, valamint a doppingvétséget megalapozó egyéb maga-
tartás esetén nyilvánosságra hozza a versenyzõ nevét és
sportágát azzal a megjegyzéssel, hogy az önmagában nem
jelenti a doppingvétség megállapítását, a versenyzõ kérhe-
ti a „B” minta analízisét, és a doppingvétség megállapítá-
sára a szövetség az elõzetes felülvizsgálati eljárást követõ
doppingeljárásban jogosult;

g) ellátja az (1) bekezdés szerinti szerzõdésben megha-
tározott egyéb feladatokat.

(3) A NADO-val munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban lévõ személyek a dop-
pingellenes tevékenységben részt vevõ egyéb szervezetek-
kel nem állhatnak munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban, doppingellenes tevékeny-
ségük során pártatlanul, a szakmai, etikai és nemzetközi
követelményeknek megfelelõen kötelesek eljárni, és a tu-
domásukra jutott adatokat, információkat bizalmasan ke-
zelni.

(4) A NADO mintavétel és -kezelés során eljáró dop-
pingellenõrének felsõfokú egészségügyi szakképesítéssel
kell rendelkeznie, rendszeres szakmai továbbképzésükrõl
a NADO gondoskodik.

(5) A NADO együttmûködik a doppingellenes tevé-
kenységében részt vevõ egyéb szervezetekkel, tevékeny-
ségérõl beszámol a Testületnek és a miniszternek.”

8. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:

[Doppingvétséget követ el a versenyzõ, ha]
„g) tiltott szert jogosulatlanul elõállít, megszerez, átad

más versenyzõnek vagy sportszakembernek, tiltott mód-
szert kidolgoz, más versenyzõvel vagy sportszakemberrel
megismertet.”

(2) Az R. 6. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha]
„b) a tiltott szert a versenyzõnek beadja vagy a tiltott

módszert a versenyzõvel összefüggésben alkalmazza, a til-
tott szert a versenyzõ vagy más sportszakember részére ér-
tékesíti, átadja, tiltott szer vagy módszer alkalmazását
egyéb módon lehetõvé teszi, illetve ezeket megkísérli;”

9. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A doppingellenõrzés (a továbbiakban: ellenõr-

zés) lehet elõre bejelentett vagy bejelentés nélküli, és ki-
terjed minden versenyzõre. Bejelentés nélküli az az ellen-
õrzés, amelyet elõzetes értesítés nélkül végeznek a ver-
senyzõn, és õt az értesítés idõpontjától a mintavétel folya-
mán végig figyelemmel kísérik.

(2) Ellenõrzés tartható a versenyrendszerben szervezett
versenyen és versenyen kívüli idõszakban.

(3) Bármely, vizsgálatot végzõ szervezet e rendeletben
elõírtak szerint köteles eljárni a vizsgálat, valamint az
eredmény közlése során.”

10. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az ellenõrzéshez és a mintavételhez szükséges

elkülönített helyiséget, valamint a 2. számú mellékletben
meghatározott személyi és tárgyi feltételeket – bejelentés
nélküli ellenõrzés esetén is – a szövetség, illetve a sport-
esemény szervezõje köteles biztosítani, amit a verseny
elõtt a versenybíróság ellenõriz.

(2) A versenyen kívüli, valamint a 4. § c) pont szerinti
ellenõrzések esetén az elkülönített helyiséget a szövetség,
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a 2. számú mellékletben meghatározott személyi és tárgyi
feltételeket a NADO biztosítja.

(3) Az ellenõrzés költségeit az ellenõrzést kezdeménye-
zõ szervezet viseli.”

11. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A szövetség összeállítja az általa kezdemé-

nyezett doppingellenõrzések éves tervét, amelyet a tárgy-
évi versenyeket magában foglaló versenynaptárával
együtt a tárgyévet megelõzõ év december 15-ig tájékozta-
tásul megküld a NADO részére.

(2) A szövetségek (1) bekezdés szerinti tájékoztatását
követõen a NADO elõkészíti és a Testület részére minden
év január 15-ig megküldi a nyilvántartott vizsgálati cso-
port 4. § c) pont szerinti ellenõrzéseinek vizsgálat-eloszlá-
si tervét, amely tartalmazza a doppingellenõrzések sport-
ágak közötti megoszlását és azon belül a versenyen és ver-
senyen kívül elvégzendõ ellenõrzések arányát.

(3) A vizsgálat-eloszlási tervet a Testület fogadja el leg-
késõbb minden év január 31-ig.”

12. §

Az R. 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép és a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A mintavétel és -kezelés részletes szabályait a
2. számú melléklet, valamint nemzetközi követelmények
tartalmazzák. A mintavétel és -kezelés lefolytatását dop-
pingvétséget megalapozó magatartások esetén a NADO
ellenõrzõ nyomtatvány kitöltésével igazolja.

(6) A nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó ver-
senyzõk mintájának 4. § c) pontjában meghatározott analí-
zisét WADA által akkreditált laboratórium végzi.”

13. §

Az R. 12–14. §-ai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„12. § (1) Az „A” minta pozitív vizsgálati eredményé-
rõl, valamint a doppingvétséget megalapozó egyéb maga-
tartásról a NADO haladéktalanul tájékoztatja a verseny-
zõt, a szövetséget és a Testületet a laboratóriumi jelentés,
valamint az ellenõrzõ nyomtatvány megküldésével.

(2) A NADO (1) bekezdés szerinti tájékoztatását köve-
tõen a szövetség köteles felfüggeszteni a versenyzõ ver-
senyengedélyét és 8 napon belül lefolytatni az elõzetes fe-
lülvizsgálati eljárást, amit jegyzõkönyvez. Az elõzetes fe-
lülvizsgálati eljárásra vonatkozó eljárási rendet a szövet-
ség – e rendelet és a sportág nemzetközi szövetségének vo-

natkozó szabályzatára figyelemmel – doppingellenes sza-
bályzatában határozza meg.

(3) Az elõzetes felülvizsgálati eljárás keretében a szö-
vetség megvizsgálja, hogy a versenyzõ rendelkezik-e gyó-
gyászati célú mentességgel, illetve a vizsgálat során tör-
tént-e nyilvánvaló eltérés a nemzetközi követelményektõl.

(4) Ha az elõzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként
megállapításra kerül, hogy a versenyzõ gyógyászati célú
mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a
nemzetközi követelményektõl, a pozitív vizsgálati ered-
ménnyel, valamint a doppingvétséget megalapozó egyéb
magatartással járó hátrányos következmények nem alkal-
mazhatók és a versenyengedély felfüggesztését a szövet-
ség köteles 24 órán belül megszüntetni. Az elõzetes felül-
vizsgálati eljárás eredményérõl a jegyzõkönyv megküldé-
sével a szövetség haladéktalanul tájékoztatja a Testületet
és a NADO-t.

13. § (1) Az a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó
versenyzõ, aki orvosilag dokumentálható módon olyan be-
tegségben szenved, amely indokolja a doppinglistán sze-
replõ valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát,
gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat be a
Testület TUE Bizottságához.

(2) A versenyzõ és a Testület – annak TUE Bizottságán
keresztül – a gyógyászati célú mentesség kérelmezése, il-
letõleg elbírálása során a vonatkozó nemzetközi követel-
mény, valamint az azzal összhangban álló szakmai szabá-
lyok szerint köteles eljárni.

(3) A gyógyászati célú mentességre vonatkozó kérel-
met – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a TUE Bizott-
ság annak kézhezvételétõl számított 30 napon belül meg-
vizsgálja és határozattal dönt a mentesség megadásáról
vagy a kérelem elutasításáról, amelyrõl a WADA-t tájé-
koztatni kell.

(4) Gyógyászati célú mentesség iránti egyszerûsített el-
járásra akkor van lehetõség, ha azt a versenyzõ egészségi
állapota vagy betegsége indokolja, és kizárólag a nemzet-
közi követelményekben meghatározott szerek, módszerek
használatára vonatkozhat. A gyógyászati célú mentesség
ebben az esetben a kérelemnek a Testülethez való megér-
kezésétõl érvényes, a mentességet a Testület azonban bár-
mikor visszavonhatja.

(5) A gyógyászati célú mentesség megadásáról, vala-
mint az egyszerûsített eljárásban a kérelem TUE Bizott-
sághoz való megérkezésérõl a TUE Bizottság haladéktala-
nul tájékoztatja a versenyzõt és szövetségét.

(6) A nem a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó
versenyzõ a gyógyászati célú mentesség iránti kérelmét a
betegségét igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumen-
tációval kezdeményezheti.

(7) A gyógyászati célú mentesség iránti kérelem elbírá-
lásához szükséges, és nem az Egészségbiztosítási Alap ter-
hére igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások díját a
kérelmezõ téríti meg.
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14. § (1) Ha az elõzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel
gyógyászati célú mentességet, vagy olyan nyilvánvaló el-
térést a nemzetközi követelményektõl, amelyek az „A” je-
lû minta pozitív vizsgálati eredményét, vagy a doppingvét-
séget megalapozó egyéb magatartást érvénytelenné ten-
nék, a szövetségnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a
versenyzõt arról, hogy

a) az „A” mintája pozitív vizsgálati eredményû;
b) melyik doppingellenes szabályt sértette meg;
c) a versenyzõ a NADO-tól írásban a szövetség dop-

pingellenes szabályzatában meghatározott határidõig saját
költségére kérheti a „B” jelû mintája analízisét;

d) a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni,
hogy a versenyzõ lemondott a „B” jelû minta vizsgálatá-
nak jogáról;

e) a versenyzõnek, illetve az általa választott külsõ
szakértõnek joga van jelen lenni a „B” jelû minta kinyitá-
sánál és vizsgálatánál;

f) a versenyzõ a NADO-tól írásban saját költségére kér-
heti az „A” és „B” jelû mintája részletes laboratóriumi
vizsgálati dokumentációját.

(2) Ha a versenyzõ „B” jelû mintájának analízise nega-
tív vizsgálati eredményû, a „B” minta analízisének költsé-
gét a NADO visszatéríti a versenyzõ részére.”

14. §

(1) Az R. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(1) Pozitív vizsgálati eredményû minta esetén, vagy ha
a versenyzõ a 6. § (1) bekezdés b)–f) pontjaiban meghatá-
rozott magatartást tanúsít, illetve a doppingolás tényét el-
ismerte, a versenyzõvel szemben, ha a sportszakember a
6. § (2) bekezdésében meghatározott magatartást tanúsít, a
sportszakemberrel szemben a szövetség doppingeljárást
folytat le. A versenyzõ versenyengedélyének felfüggeszté-
se a doppingeljárás jogerõs befejezéséig tart.

(2) A szövetség a doppingeljárás alapjául szolgáló kö-
rülményrõl való tudomásszerzését követõen haladéktala-
nul köteles megkezdeni és lefolytatni a doppingeljárást.”

(2) Az R. 15. §-ának (5) bekezdése a következõ szöveg-
résszel egészül ki:

„A doppingeljárásban a miniszter tanácskozási joggal
részt vesz. A doppingeljárást lezáró jogerõs határozatot a
szövetség 5 napon belül megküldi a miniszter és a Testület
részére.”

15. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépését követõen végzett doppingellen-
õrzések és benyújtott gyógyászati célú mentesség iránti
kérelmek tekintetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti

a) az R. 2. § b) pontjában az „az 1. számú melléklet sze-
rinti” szövegrész,

b) az R. 6. § (1) bekezdés f) pontjában a „versenyen kí-
vüli doppingellenõrzés esetén” és az „a 13. § (2)–(4) be-
kezdései szerinti” szövegrész,

c) az R. 1. számú melléklete, valamint
d) a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával

összefüggésben szükséges, valamint egyes sporttárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2005. (IX. 1.)
Korm. rendelet 8. §-ának f) pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. a 6. §-át megelõzõen a „Doppingvétségek” al-

címmel egészül ki,
b) az R. 6. § (1) bekezdésének d) pontjában a „dopping-

ellenes szervezet szabályzatában” szövegrész helyébe a
„szövetség doppingszabályzatában” szövegrész lép,

c) az R. 6. § (2) bekezdés e) pontjában a „doppingelle-
nes szervezetnek” szövegrész helyébe a „szövetségnek”
szövegrész lép,

d) az R. 16. § (1) és (4) bekezdésében a „doppingelle-
nes szervezet” szövegrész helyébe a „szövetség” szöveg-
rész lép,

e) az R. 16. § (3) bekezdésében a „doppingellenes szer-
vezet” szövegrész helyébe a „NADO” szövegrész lép,

f) az R. 16. § (6) bekezdésében az „illetékes doppingel-
lenes szervezet” szövegrész helyébe az „illetékes nemzet-
közi doppingellenes szervezet” szövegrész, a „pozitív
eredményû” szövegrész helyébe a „pozitív vizsgálati ered-
ményû” szövegrész lép,

g) az R. 17. § (1) bekezdésében az „az 1. számú mellék-
let szerinti doppinglista” szövegrész helyébe a „a dopping-
lista” szövegrész lép,

h) az R. 17. § (2) bekezdésében az „Az 1. számú mel-
léklet” szövegrész helyébe a „A doppinglista” szövegrész
lép,

i) az R. 20. § (1) bekezdésében a „doppingellenes szer-
vezet” szövegrész helyébe a „doppingellenes tevékeny-
ségben részt vevõ szervezet” szövegrész lép,

j) az R. 20. § (4) bekezdésében a „doppingellenes szer-
vezetet” szövegrész helyébe a „szövetséget” szövegrész
lép,

k) az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet
a 88/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet
az 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelethez

A dopping-mintavételi és -kezelési eljárási rend
részletes szabályai

Az eljárási rend célja, hogy
1. operatív egységesített eljárás keretében minden ér-

dekelt számára biztosítsa az egységes és korrekt mintavé-
telt és -kezelést;

2. elõsegítse a doppingellenõrzés folyamatos végrehaj-
tását és egy egységes, minden sportágra kiterjedõ mintavé-
teli és -kezelési modell kialakítását.

Fõbb tartalmi elemek

1. Mintavételi és -kezelési csoportok

1.1. Az ellenõrzésnél a NADO két tagjának (a továb-
biakban: doppingellenõr) jelenléte szükséges, figyelembe
véve az ellenõrizendõk nemét. Jelen lehet továbbá a ver-
senyzõ által megjelölt személy is (orvos, gyúró).

1.2. A doppingellenõröknek megbízólevéllel kell ren-
delkezniük, amelyet a NADO állít ki.

2. Az ellenõrzésre történõ kijelölés

2.1. Az ellenõrzéseket a versenyeken és a versenyeken
kívül is el lehet rendelni a nemzeti doppingellenes rendel-
kezéseknek, illetve szövetségek alapszabályainak meg-
felelõen, összhangban a nemzetközi doppingellenes szer-
vezetek szabályzataiban foglaltakkal.

2.2. A versenyzõ ellenõrzésre történõ kijelölésének kü-
lönösen az alábbi szempontokra figyelemmel kell megtör-
ténnie:

– sérülés;
– hirtelen nagymértékû eredményjavulás;
– visszalépés vagy távolmaradás olyan versenytõl,

amelyen a részvétel várható volt;
– felkészüléssel kapcsolatos információk;
– dopping használatára utaló viselkedés, erre vonatko-

zó információk;
– váratlan visszavonulás vagy visszatérés onnan;
– korábbi ellenõrzéseken tapasztalt magatartásbeli

vagy analitikai rendellenességek;
– a versenyzõ eltiltás utáni visszatérése.

2.3. Az igazolt, illetve versenyeken rendszeresen részt
vevõ versenyzõket bármikor, elõzetes figyelmeztetés nél-
kül ismételten is tesztvizsgálatnak lehet alávetni.

2.4. Bejelentés nélküli ellenõrzés esetén tilos a ver-
senyzõ elõzetes tájékoztatása a várható ellenõrzésrõl.

3. A doppingmintát kísérõ nyomtatványok

3.1. A versenyzõt szóban és írásban is fel kell szólítani
a doppingvizsgálatra. A szóbeli felszólítást utólag doku-
mentálni kell a versenyzõ mintavételre való kijelölését
igazoló nyomtatványon.

3.2. A felszólítással egyidejûleg a versenyzõt az aláb-
biakról kell tájékoztatni:

– doppingellenõrzésen kell megjelennie mintaszolgál-
tatás céljából;

– a doppingellenõrzés pontos helyérõl és idejérõl;
– a doppingellenõrzést kezdeményezõ doppingellenes

szervezetrõl;
– a versenyzõ jogairól, különös tekintettel az általa

megjelölt személy, illetve tolmács jelenlétének, a mintavé-
tellel és -kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérésének,
valamint a mintavétel indokolt esetben való elhalasztásá-
nak lehetõségérõl;

– a versenyzõ kötelezettségeirõl, különös tekintettel
együttmûködési kötelezettségérõl, a doppingellenõrzés
megtagadásának, meghiúsításának, illetve magának az el-
lenõrzés alól történõ kivonásának következményeirõl;

– a doppingellenõrzéssel kapcsolatos egyéb fontos tud-
nivalóról.

3.3. A kijelölést igazoló nyomtatványon rögzíteni kell
az alábbiakat:

– a versenyzõ adatait;
– a mintavétel idejét, helyét és módját;
– a doppingvizsgálatra való szóbeli felszólítás megtör-

téntét;
– a versenyzõ 3.2. pontban foglaltakról való tájékozta-

tásának megtörténtét;
– a versenyzõ által kiválasztott kísérõ személy nevét;
– doppingellenõrzés megtagadását, meghiúsítását, il-

letve azt, ha a versenyzõ az ellenõrzés alól kivonja ma-
gát – amely a pozitív vizsgálati eredménnyel egyenlõ elbí-
rálás alá esik –;

– a versenyzõ (képviselõje, illetve kísérõje) aláírását,
amellyel elismeri, hogy a felszólítás szabályszerûen meg-
történt;

– annak tényét, ha a versenyzõ doppingvizsgálatra tör-
ténõ felszólítása a versenyzõ önhibájából meghiúsult.

3.4. A versenyen történõ ellenõrzésre vonatkozó szabá-
lyok:

3.4.1. A doppingellenõrzésre történõ kijelölést közvet-
lenül a verseny befejezése után kell megtenni.

3.4.2. A kijelölés, illetve a mintavétel egyes sportágak-
nál más idõpontban is megtörténhet (pl. súlycsoporthoz
kötött sportágaknál mérlegeléskor is).

3.4.3. Az ellenõrzésre történõ kijelölés után a verseny-
zõ mellé ki kell rendelni egy kísérõt, aki a mintavételre tör-
ténõ megjelenésig a versenyzõ mellett tartózkodik.

3.4.4. Amennyiben vizelet-mintavétel történik, úgy azt
a doppingvizsgálatra történõ felszólítás utáni elsõ vizelet-
mintából kell elvégezni. Versenyen való ellenõrzés esetén
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a mintavételre történõ kijelölés után 1 órán belül, verse-
nyen kívüli ellenõrzés esetén lehetõség szerint azonnal
meg kell jelenni a mintavételi állomáson.

3.5. A versenyen kívül történõ mintavétel:
3.5.1. A versenyzõ elõzetes értesítés nélkül bármikor

kijelölhetõ doppingellenõrzésre.
3.5.2. Egyebekben a 3.4.2–3.4.4. pontokban foglalta-

kat kell megfelelõen alkalmazni.

4. Megjelenés mintavételre

4.1. A verseny befejezésekor a kijelölést igazoló nyom-
tatványon jelzett idõpontban a versenyzõnek a melléren-
delt kísérõvel együtt meg kell jelennie a doppingellenõrzõ
állomáson rendszerint azonnal, de legfeljebb 1 órán belül.

4.2. A doppingellenõr indokolt esetben engedélyezhe-
ti, hogy a versenyzõ a doppingellenõrzõ állomáson a kije-
lölést követõ 1 óra elteltét követõen jelenjen meg. A ver-
senyzõ távolléte különösen az alábbi esetekben minõsül-
het indokoltnak:

– eredményhirdetésen való részvétel;
– további versenyen való részvétel;
– levezetõ edzés elvégzése;
– szükséges orvosi kezelésen való megjelenés;
– sajtótájékoztatón, interjún való részvétel.

4.3. A doppingellenõrzési ûrlapon fel kell tüntetni
– a versenyzõ adatait,
– a mintavétel adatait (versenyen vagy versenyen kí-

vül, bejelentett vagy bejelentés nélküli, vér vagy vizelet),
– a mintavétel dátumát és idõtartamát, a mintavételi

üveg számát, a részminta adatait,
– a minta fajsúlyát, pH-ját,
– a versenyzõ által a mintavételt megelõzõ 10 napon

belül szedett gyógyszereket, táplálékkiegészítõket, gyó-
gyászati célú mentesség meglétét,

– az ellenõrzéssel kapcsolatos esetleges megjegyzése-
ket, kifogásokat.

5. Mintavételi helyiség

5.1. A versenyen, illetve a versenyen kívüli ellenõrzés
során a mintavételi helyiségnek a sportrendezvény helyé-
hez olyan közel kell lennie, amennyire az lehetséges. Errõl
a szervezõnek, illetve a sportszervezetnek kell gondoskod-
nia.

5.2. A mintavétel helyének elszigetelésérõl és bizton-
ságáról gondoskodni kell.

5.3. Célszerû biztosítani egy elkülönített váró- és admi-
nisztratív helyiséget, valamint külön mosdót a mintavétel
céljára.

5.4. A szervezõnek, illetve a sportszervezetnek gon-
doskodnia kell róla, hogy a mintavétel eredményes lebo-

nyolítása és minták biztonságos tárolása érdekében a min-
tavételi helyiségben rendelkezésre álljon:

– a NADO által jelzett és a szervezõvel elõzetesen
egyeztetett esetekben zárható hûtõszekrény;

– legfeljebb 0,5 literes kiszerelésû, bontatlan palacko-
zott ásványvíz, illetve üdítõital, sportolónként legalább
1,5 liter mennyiségben;

– megfelelõ higiénés körülmények.

5.5. A mintavételi helyiségben csak arra felhatalmazott
személyek tartózkodhatnak, a vizeletminta szolgáltatásá-
nál csak azonos nemû doppingellenõr lehet jelen. Szükség
esetén tolmács segítsége igénybe vehetõ.

5.6. A vizsgálóhelyiségben egy idõben csak egy ver-
senyzõ vizsgálata történhet.

6. A mintavételi eljárás

6.1. A mintavételi felszerelésnek eleget kell tennie az
egyedi azonosítás, a biztonságos tárolás és a sérthetetlenség
követelményeinek, valamint a WADA elõírásainak. A mé-
résre szolgáló eszközöket rendszeresen hitelesíteni kell.

6.2. Az eljárás lényegét és folyamatát a mintavétel elõtt a
versenyzõvel ismertetni kell. Különösen indokolt esetben, a
doppingellenõr engedélyével, az általa megjelölt idõpontig a
versenyzõ kísérõjével elhagyhatja a mintavételi helyiséget.

6.3. A vizelet-mintavétel lezárt, ellenõrzött mintavételi
edénybe történik, az adminisztratív helyiségben tartózko-
dó ellenõr és tanú jelenlétében. A doppingellenõrnek biz-
tosítania kell, hogy a versenyzõ megfelelõ számú mintavé-
teli edénybõl választhasson. A korrekt vizsgálat végzésé-
hez legalább 75 ml vizeletre van szükség, amelybõl
50 ml-t az „A” feliratú, 25 ml-t pedig a „B” feliratú minta-
vételi edénybe kell tölteni. A test egyéb szöveteibõl törté-
nõ mintavétel lehetõségét az érintett szövetségnek – a
nemzetközi szövetsége szabályzatával összhang-
ban – doppingszabályzatában kell rendeznie.

6.4. Az ellenõrzés eredményének befolyásolása, illetve
a csalás elkerülése érdekében a felesleges ruhadarabokat a
versenyzõnek le kell vennie. Mindig egy azonos nemû
doppingellenõr, és továbbá egy tanú jelenlétét kell biztosí-
tani a vizsgálat során.

6.5. A versenyzõ az általa kiválasztott, elõre megszá-
mozott mintaszállító edénypárba tölti ki a vizeletmintát,
majd lezárja azokat. Az egyedi kódot a doppingellenõrzési
ûrlapon fel kell tüntetni, amit a versenyzõ, kísérõje és a
doppingellenõr ellenõriz.

6.6. Ha valamelyik nemzeti, illetve nemzetközi szövet-
ség elõírja, akkor a gyûjtõedényben lévõ maradék vizelet
pH-ját és fajsúlyát meg kell mérni. Ennek eredményét a
doppingellenõrzési ûrlapon fel kell tüntetni (a pH 3,5–12,
a fajsúly 1005–1040 között elfogadható). Ezeknek az érté-
keknek nem megfelelõ értékek esetén új vizeletmintát kell
levenni.
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6.7. A doppingellenõr új minta szolgáltatását írhatja
elõ, amennyiben a minta nem felel meg az elõírásoknak, il-
letve a minta eredetiségével kapcsolatban kétségek merül-
nek fel. Az ismételt mintaszolgáltatás megtagadása az elsõ
mintaszolgáltatás megtagadásának következményeivel
jár. Ismételt mintaszolgáltatás esetén mindkét mintát a la-
boratóriumba kell szállíttatni. Amennyiben a második vi-
zeletminta pH-ja és fajsúlya sem megfelelõ, a további min-
tavételtõl el lehet tekinteni.

6.8. A versenyzõnek nyilatkoznia kell azokról a gyógy-
szerekrõl vagy egyéb készítményekrõl, amelyeket a vizs-
gálatot megelõzõ 10 napon belül szedett. Az adatokat bi-
zalmasan kell kezelni, de azokat fel kell tüntetni a dop-
pingellenõrzõ ûrlapon.

6.9. A doppingellenõr által kitöltött doppingellenõrzési
ûrlapon szereplõ adatok helyességét, valamint a mintavé-
tel befejezését a mintavételkor a mintavételi helyiségben
tartózkodó valamennyi személy aláírásával igazolja az ûr-
lapon, amelyen az ellenõrzéssel kapcsolatos bármilyen to-
vábbi észrevételt dokumentálni kell.

6.10. A doppingellenõrzési ûrlap 1-1 példányát meg-
kapja

– a versenyzõ,
– a NADO,
– a szövetség, és
– a laboratórium (ezen a példányon név nem szerepel-

het, csak kódszám).

7. Az ellenõrzés megtagadása vagy elmulasztása

Az ellenõrzés megtagadásának vagy elmulasztásának
tényét az ellenõrzõ nyomtatványon és a doppingellenõrzé-
si ûrlapon dokumentálni kell, amennyiben lehetséges a
versenyzõ és a kísérõ aláírásával együtt. Visszautasítás, az
ellenõrzés elmulasztása vagy téves, illetve megkésett meg-
jelenés az ellenõrzés színhelyén a pozitív vizsgálati ered-
ménnyel azonos elbírálás alá esik.

8. A mintakezelési eljárás

8.1. A laboratóriumba történõ mintaszállítás
A mintákat a nemzetközi követelményeknek, valamint a

nemzetközi doppingellenes szervezetek által elfogadott
módon, a biztonság szabályainak megfelelõen kell a labo-
ratóriumba küldeni az erre a célra rendszeresített forma-
nyomtatvány kíséretében, a mintavétel után a lehetõ legrö-
videbb idõn belül, hûtött és biztonságosan becsomagolt ál-
lapotban. A minták átvételét azok megérkezését követõen
a laboratóriumban dokumentálni kell.

8.2. A minta tárolása
8.2.1. Amennyiben a minta laboratóriumba történõ

azonnali szállítása nem lehetséges, annak megfelelõ táro-
lásáról a doppingellenõrnek vagy a minta szállításával
megbízott személynek kell gondoskodnia.

8.2.2. A minta tárolása során biztosítani kell, hogy a
minta a tárolást követõen is alkalmas legyen a laboratóriu-
mi vizsgálatok elvégzésére, és kizárólag a szállítására és
tárolására felhatalmazott személyek férhessenek hozzá.

8.3. A laboratóriumi eljárás
8.3.1. Az analízist végzõ laboratóriummal kötött szer-

zõdése alapján a NADO gondoskodik a minta analízisének
elvégzésérõl, amely során a nemzetközi követelmények-
nek megfelelõen biztosítani kell:

– a laboratóriumon belüli megfelelõ mintakezelést;
– az analízisre vonatkozó speciális elõírások megtar-

tását;
– az eredmények bizalmas kezelését.
8.3.2. A laboratórium értesíti a NADO-t az „A” minta

pozitív vizsgálati eredményérõl, valamint ha az analízis a
minta mennyisége, minõsége vagy más körülmény miatt
nem végezhetõ el. A laboratórium a „B” minta vizsgálatát
a NADO keresésére végzi el, amelyen a versenyzõ vagy az
általa meghatalmazott személy jelen lehet, egyéb esetben a
„B” mintát a laboratórium a nemzetközi követelmények-
ben meghatározott idõpontig köteles megõrizni.

8.3.3. A vizsgálat eredményét bizalmasan, az érintettek
személyiségi jogainak védelmére tekintettel kell kezelni.”

A Kormány
99/2007. (V. 8.) Korm.

rendelete
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény

kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a sportbeli
dopping elleni nemzetközi egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §

Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és annak
hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST
DOPING IN SPORT

The General Conference of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization,
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hereinafter referred to as „UNESCO”, meeting in Paris,
from 3 to 21 October 2005, at its 33rd session,

considering that the aim of UNESCO is to contribute to
peace and security by promoting collaboration among
nations through education, science and culture,

referring to existing international instruments relating
to human rights,

aware of resolution 58/5 adopted by the General
Assembly of the United Nations on 3 November 2003,
concerning sport as a means to promote education, health,
development and peace, notably its paragraph 7,

conscious that sport should play an important role in the
protection of health, in moral, cultural and physical
education and in promoting international understanding
and peace,

noting the need to encourage and coordinate
international cooperation towards the elimination of
doping in sport,

concerned by the use of doping by athletes in sport and
the consequences thereof for their health, the principle of
fair play, the elimination of cheating and the future of
sport,

mindful that doping puts at risk the ethical principles
and educational values embodied in the International
Charter of Physical Education and Sport of UNESCO and
in the Olympic Charter,

recalling that the Anti-Doping Convention and its
Additional Protocol adopted within the framework of the
Council of Europe are the public international law tools
which are at the origin of national anti-doping policies and
of intergovernmental cooperation,

recalling the recommendations on doping adopted by
the second, third and fourth International Conferences of
Ministers and Senior Officials Responsible for Physical
Education and Sport organized by UNESCO at Moscow
(1988), Punta del Este (1999) and Athens (2004) and
32 C/Resolution 9 adopted by the General Conference of
UNESCO at its 32nd session (2003),

bearing in mind the World Anti-Doping Code adopted
by the World Anti-Doping Agency at the World Conferen-
ce on Doping in Sport, Copenhagen, 5 March 2003, and
the Copenhagen Declaration on Anti-Doping in Sport,

mindful also of the influence that elite athletes have on
youth,

aware of the ongoing need to conduct and promote
research with the objectives of improving detection of
doping and better understanding of the factors affecting
use in order for prevention strategies to be most effective,

aware also of the importance of ongoing education of
athletes, athlete support personnel and the community at
large in preventing doping,

mindful of the need to build the capacity of States
Parties to implement anti-doping programmes,

aware that public authorities and the organizations
responsible for sport have complementary responsibilities
to prevent and combat doping in sport, notably to ensure

the proper conduct, on the basis of the principle of fair
play, of sports events and to protect the health of those that
take part in them,

recognizing that these authorities and organizations
must work together for these purposes, ensuring the
highest degree of independence and transparency at all
appropriate levels,

determined to take further and stronger cooperative
action aimed at the elimination of doping in sport,

recognizing that the elimination of doping in sport is
dependent in part upon progressive harmonization of
anti-doping standards and practices in sport and
cooperation at the national and global levels,
adopts this Convention on this nineteenth day of October
2005.

I. Scope

Article 1

Purpose of the Convention

The purpose of this Convention, within the framework
of the strategy and programme of activities of UNESCO in
the area of physical education and sport, is to promote the
prevention of and the fight against doping in sport, with a
view to its elimination.

Article 2

Definitions

These definitions are to be understood within the
context of the World Anti-Doping Code. However, in case
of conflict the provisions of the Convention will prevail.

For the purposes of this Convention:

1. ,,Accredited doping control laboratories” means
laboratories accredited by the World Anti Doping Agency.

2. ,,Anti-doping organization” means an entity that is
responsible for adopting rules for initiating, implementing
or enforcing any part of the doping control process. This
includes, for example, the International Olympic
Committee, the International Paralympic Committee,
other major event organizations that conduct testing at
their events, the World Anti-Doping Agency, international
federations and national anti-doping organizations.

3. ,,Anti-doping rule violation” in sport means one or
more of the following:

(a) the presence of a prohibited substance or its
metabolites or markers in an athlete’s bodily specimen;

(b) use or attempted use of a prohibited substance or a
prohibited method;
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(c) refusing, or failing without compelling justification,
to submit to sample collection after notification as
authorized in applicable anti-doping rules or otherwise
evading sample collection;

(d) violation of applicable requirements regarding
athlete availability for out-of-competition testing,
including failure to provide required whereabouts
information and missed tests which are declared based on
reasonable rules;

(e) tampering, or attempting to tamper, with any part of
doping control;

(f) possession of prohibited substances or methods;
(g) trafficking in any prohibited substance or prohibited

method;
(h) administration or attempted administration of a

prohibited substance or prohibited method to any athlete,
or assisting, encouraging, aiding, abetting, covering up or
any other type of complicity involving an anti-doping rule
violation or any attempted violation.

4. ,,Athlete” means, for the purposes of doping control,
any person who participates in sport at the international or
national level as defined by each national anti-doping
organization and accepted by States Parties and any
additional person who participates in a sport or event at a
lower level accepted by States Parties. For the purposes of
education and training programmes, „athlete” means any
person who participates in sport under the authority of a
sports organization.

5. ,,Athlete support personnel” means any coach,
trainer, manager, agent, team staff, official, medical or
paramedical personnel working with or treating athletes
participating in or preparing for sports competition.

6. ,,Code” means the World Anti-Doping Code
adopted by the World Anti-Doping Agency on 5 March
2003 at Copenhagen which is attached as Appendix 1 to
this Convention.

7. ,,Competition” means a single race, match, game or
singular athletic contest.

8. ,,Doping control” means the process including test
distribution planning, sample collection and handling,
laboratory analysis, results management, hearings and
appeals.

9. ,,Doping in sport” means the occurrence of an
anti-doping rule violation.

10. ,,Duly authorized doping control teams” means
doping control teams operating under the authority of
international or national anti-doping organizations.

11. ,,In-competition” testing means, for purposes of
differentiating between in-competition and
out-of-competition testing, unless provided otherwise in
the rules of an international federation or other relevant

anti-doping organization, a test where an athlete is selected
for testing in connection with a specific competition.

12. ,,International Standard for Laboratories” means
the standard which is attached as Appendix 2 to this
Convention.

13. ,,International Standard for Testing” means the
standard which is attached as Appendix 3 to this
Convention.

14. ,,No advance notice” means a doping control which
takes place with no advance warning to the athlete and
where the athlete is continuously chaperoned from the
moment of notification through sample provision.

15. ,,Olympic Movement” means all those who agree
to be guided by the Olympic Charter and who recognize
the authority of the International Olympic Committee,
namely the international federations of sports on the
programme of the Olympic Games, the National Olympic
Committees, the Organizing Committees of the Olympic
Games, athletes, judges and referees, associations and
clubs, as well as all the organizations and institutions
recognized by the International Olympic Committee.

16. ,,Out-of-competition” doping control means any
doping control which is not conducted in competition.

17. ,,Prohibited List” means the list which appears in
Annex I to this Convention identifying the prohibited
substances and prohibited methods.

18. ,,Prohibited method” means any method so
described on the Prohibited List, which appears in Annex I
to this Convention.

19. ,,Prohibited substance” means any substance so
described on the Prohibited List, which appears in Annex I
to this Convention.

20. ,,Sports organization” means any organization that
serves as the ruling body for an event for one or several
sports.

21. ,,Standards for Granting Therapeutic Use
Exemptions” means those standards that appear in
Annex II to this Convention.

22. ,,Testing” means the parts of the doping control
process involving test distribution planning, sample
collection, sample handling and sample transport to the
laboratory.

23. ,,Therapeutic use exemption” means an exemption
granted in accordance with Standards for Granting
Therapeutic Use Exemptions.

24. ,,Use” means the application, ingestion, injection or
consumption by any means whatsoever of any prohibited
substance or prohibited method.

25. ,,World Anti-Doping Agency” (WADA) means the
foundation so named established under Swiss law on
10 November 1999.
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Article 3

Means to achieve the purpose of the Convention

In order to achieve the purpose of the Convention,
States Parties undertake to:

(a) adopt appropriate measures at the national and
international levels which are consistent with the
principles of the Code;

(b) encourage all forms of international cooperation
aimed at protecting athletes and ethics in sport and at
sharing the results of research;

(c) foster international cooperation between States
Parties and leading organizations in the fight against
doping in sport, in particular with the World Anti-Doping
Agency.

Article 4

Relationship of the Convention to the Code

1. In order to coordinate the implementation, at the
national and international levels, of the fight against
doping in sport, States Parties commit themselves to the
principles of the Code as the basis for the measures
provided for in Article 5 of this Convention. Nothing in
this Convention prevents States Parties from adopting
additional measures complementary to the Code.

2. The Code and the most current version of
Appendices 2 and 3 are reproduced for information
purposes and are not an integral part of this Convention.
The Appendices as such do not create any binding
obligations under international law for States Parties.

3. The Annexes are an integral part of this Convention.

Article 5

Measures to achieve the objectives of the Convention

In abiding by the obligations contained in this Conventi-
on, each State Party undertakes to adopt appropriate mea-
sures. Such measures may include legislation, regulation,
policies or administrative practices.

Article 6

Relationship to other international instruments

This Convention shall not alter the rights and
obligations of States Parties which arise from other
agreements previously concluded and consistent with the

object and purpose of this Convention. This does not affect
the enjoyment by other States Parties of their rights or the
performance of their obligations under this Convention.

II.

ANTI-DOPING ACTIVITIES AT THE NATIONAL
LEVEL

Article 7

Domestic coordination

States Parties shall ensure the application of the present
Convention, notably through domestic coordination. To
meet their obligations under this Convention, States
Parties may rely on anti-doping organizations as well as
sports authorities and organizations.

Article 8

Restricting the availability and use in sport of prohibited
substances and methods

1. States Parties shall, where appropriate, adopt
measures to restrict the availability of prohibited
substances and methods in order to restrict their use in
sport by athletes, unless the use is based upon a therapeutic
use exemption. These include measures against trafficking
to athletes and, to this end, measures to control production,
movement, importation, distribution and sale.

2. States Parties shall adopt, or encourage, where
appropriate, the relevant entities within their jurisdictions
to adopt measures to prevent and to restrict the use and
possession of prohibited substances and methods by
athletes in sport, unless the use is based upon a therapeutic
use exemption.

3. No measures taken pursuant to this Convention will
impede the availability for legitimate purposes of
substances and methods otherwise prohibited or controlled
in sport.

Article 9

Measures against athlete support personnel

States Parties shall themselves take measures or
encourage sports organizations and anti-doping
organizations to adopt measures, including sanctions or
penalties, aimed at athlete support personnel who commit
an anti-doping rule violation or other offence connected
with doping in sport.
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Article 10

Nutritional supplements

States Parties, where appropriate, shall encourage
producers and distributors of nutritional supplements to
establish best practices in the marketing and distribution of
nutritional supplements, including information regarding
their analytic composition and quality assurance.

Article 11

Financial measures

States Parties shall, where appropriate:
(a) provide funding within their respective budgets to

support a national testing programme across all sports or
assist sports organizations and anti-doping organizations
in financing doping controls either by direct subsidies or
grants, or by recognizing the costs of such controls when
determining the overall subsidies or grants to be awarded
to those organizations;

(b) take steps to withhold sport-related financial support
to individual athletes or athlete support personnel who
have been suspended following an anti-doping rule
violation, during the period of their suspension;

(c) withhold some or all financial or other sport-related
support from any sports organization or anti-doping
organization not in compliance with the Code or
applicable anti-doping rules adopted pursuant to the Code.

Article 12

Measures to facilitate doping control

States Parties shall, where appropriate:
(a) encourage and facilitate the implementation by

sports organizations and anti-doping organizations within
their jurisdiction of doping controls in a manner consistent
with the Code, including no-advance notice,
out-of-competition and in-competition testing;

(b) encourage and facilitate the negotiation by sports
organizations and anti-doping organizations of
agreements permitting their members to be tested by duly
authorized doping control teams from other countries;

(c) undertake to assist the sports organizations and
anti-doping organizations within their jurisdiction in
gaining access to an accredited doping control laboratory
for the purposes of doping control analysis.

III.

INTERNATIONAL COOPERATION

Article 13

Cooperation between anti-doping organizations
and sports organizations

States Parties shall encourage cooperation between
anti-doping organizations, public authorities and sports
organizations within their jurisdiction and those within the
jurisdiction of other States Parties in order to achieve, at
the international level, the purpose of this Convention.

Article 14

Supporting the mission of the World Anti-Doping Agency

States Parties undertake to support the important
mission of the World Anti-Doping Agency in the
international fight against doping.

Article 15

Equal funding of the World Anti-Doping Agency

States Parties support the principle of equal funding of
the World Anti-Doping Agency’s approved annual core
budget by public authorities and the Olympic Movement.

Article 16

International cooperation in doping control

Recognizing that the fight against doping in sport can
only be effective when athletes can be tested with no
advance notice and samples can be transported in a timely
manner to laboratories for analysis, States Parties shall,
where appropriate and in accordance with domestic law
and procedures:

(a) facilitate the task of the World Anti-Doping Agency
and anti-doping organizations operating in compliance
with the Code, subject to relevant host countries’ regula-
tions, of conducting in- or out-of-competition doping cont-
rols on their athletes, whether on their territory or
elsewhere;

(b) facilitate the timely movement of duly authorized
doping control teams across borders when conducting
doping control activities;
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(c) cooperate to expedite the timely shipping or carrying
across borders of samples in such a way as to maintain
their security and integrity;

(d) assist in the international coordination of doping
controls by various anti-doping organizations, and
cooperate to this end with the World Anti-Doping Agency;

(e) promote cooperation between doping control
laboratories within their jurisdiction and those within the
jurisdiction of other States Parties. In particular, States
Parties with accredited doping control laboratories should
encourage laboratories within their jurisdiction to assist
other States Parties in enabling them to acquire the
experience, skills and techniques necessary to establish
their own laboratories should they wish to do so;

(f) encourage and support reciprocal testing
arrangements between designated anti-doping
organizations, in conformity with the Code;

(g) mutually recognize the doping control procedures
and test results management, including the sport sanctions
thereof, of any anti-doping organization that are consistent
with the Code.

Article 17

Voluntary Fund

1. A „Fund for the Elimination of Doping in Sport”,
hereinafter referred to as „the Voluntary Fund”, is hereby
established. The Voluntary Fund shall consist of
funds-in-trust established in accordance with the Financial
Regulations of UNESCO. All contributions by States
Parties and other actors shall be voluntary.

2. The resources of the Voluntary Fund shall consist of:
(a) contributions made by States Parties;
(b) contributions, gifts or bequests which may be

made by:
(i) other States,
(ii) organizations and programmes of the United

Nations system, particularly the United Nations
Development Programme, as well as other international
organizations,

(iii) public or private bodies or individuals;
(c) any interest due on the resources of the Voluntary

Fund;
(d) funds raised through collections, and receipts from

events organized for the benefit of the Voluntary Fund;
(e) any other resources authorized by the Voluntary

Fund’s regulations, to be drawn up by the Conference of
Parties.

3. Contributions into the Voluntary Fund by States
Parties shall not be considered to be a replacement for
States Parties’ commitment to pay their share of the World
Anti-Doping Agency’s annual budget.

Article 18

Use and governance of the Voluntary Fund

Resources in the Voluntary Fund shall be allocated by
the Conference of Parties for the financing of activities
approved by it, notably to assist States Parties in
developing and implementing anti-doping programmes, in
accordance with the provisions of this Convention, taking
into consideration the goals of the World Anti-Doping
Agency, and may serve to cover functioning costs of this
Convention. No political, economic or other conditions
may be attached to contributions made to the Voluntary
Fund.

IV.

EDUCATION AND TRAINING

Article 19

General education and training principles

1. States Parties shall undertake, within their means, to
support, devise or implement education and training
programmes on anti-doping. For the sporting community
in general, these programmes should aim to provide
updated and accurate information on:

(a) the harm of doping to the ethical values of sport;
(b) the health consequences of doping.

2. For athletes and athlete support personnel, in
particular in their initial training, education and training
programmes should, in addition to the above, aim to
provide updated and accurate information on:

(a) doping control procedures;
(b) athletes’ rights and responsibilities in regard to

anti-doping, including information about the Code and the
anti-doping policies of the relevant sports and anti-doping
organizations. Such information shall include the
consequences of committing an anti-doping rule violation;

(c) the list of prohibited substances and methods and
therapeutic use exemptions;

(d) nutritional supplements.

Article 20

Professional codes of conduct

States Parties shall encourage relevant competent
professional associations and institutions to develop and
implement appropriate codes of conduct, good practice
and ethics related to anti-doping in sport that are consistent
with the Code.
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Article 21

Involvement of athletes and athlete support personnel

States Parties shall promote and, within their means,
support active participation by athletes and athlete support
personnel in all facets of the anti-doping work of sports
and other relevant organizations and encourage sports
organizations within their jurisdiction to do likewise.

Article 22

Sports organizations and ongoing education
and training on anti-doping

States Parties shall encourage sports organizations and
anti-doping organizations to implement ongoing
education and training programmes for all athletes and
athlete support personnel on the subjects identified in
Article 19.

Article 23

Cooperation in education and training

States Parties shall cooperate mutually and with the
relevant organizations to share, where appropriate,
information, expertise and experience on effective
anti-doping programmes.

V.

RESEARCH

Article 24

Promotion of research in anti-doping

States Parties undertake, within their means, to
encourage and promote anti-doping research in
cooperation with sports and other relevant organizations
on:

(a) prevention, detection methods, behavioural and
social aspects, and the health consequences of doping;

(b) ways and means of devising scientifically-based
physiological and psychological training programmes
respectful of the integrity of the person;

(c) the use of all emerging substances and methods
resulting from scientific developments.

Article 25

Nature of anti-doping research

When promoting anti-doping research, as set out in Ar-
ticle 24, States Parties shall ensure that such research will:

(a) comply with internationally recognized ethical
practices;

(b) avoid the administration to athletes of prohibited
substances and methods;

(c) be undertaken only with adequate precautions in
place to prevent the results of anti-doping research being
misused and applied for doping.

Article 26

Sharing the results of anti-doping research

Subject to compliance with applicable national and
international law, States Parties shall, where appropriate,
share the results of available anti-doping research with
other States Parties and the World Anti-Doping Agency.

Article 27

Sport science research

States Parties shall encourage:
(a) members of the scientific and medical communities

to carry out sport science research in accordance with the
principles of the Code;

(b) sports organizations and athlete support personnel
within their jurisdiction to implement sport science
research that is consistent with the principles of the Code.

VI.

MONITORING OF THE CONVENTION

Article 28

Conference of Parties

1. A Conference of Parties is hereby established. The
Conference of Parties shall be the sovereign body of this
Convention.

2. The Conference of Parties shall meet in ordinary
session in principle every two years. It may meet in
extraordinary session if it so decides or at the request of at
least one third of the States Parties.
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3. Each State Party shall have one vote at the
Conference of Parties.

4. The Conference of Parties shall adopt its own Rules
of Procedure.

Article 29

Advisory organization and observers to the Conference
of Parties

The World Anti-Doping Agency shall be invited as an
advisory organization to the Conference of Parties. The
International Olympic Committee, the International
Paralympic Committee, the Council of Europe and the
Intergovernmental Committee for Physical Education and
Sport (CIGEPS) shall be invited as observers. The
Conference of Parties may decide to invite other relevant
organizations as observers.

Article 30

Functions of the Conference of Parties

1. Besides those set forth in other provisions of this
Convention, the functions of the Conference of Parties
shall be to:

(a) promote the purpose of this Convention;
(b) discuss the relationship with the World Anti-Doping

Agency and study the mechanisms of funding of the
Agency’s annual core budget. States non-Parties may be
invited to the discussion;

(c) adopt a plan for the use of the resources of the
Voluntary Fund, in accordance with Article 18;

(d) examine the reports submitted by States Parties in
accordance with Article 31;

(e) examine, on an ongoing basis, the monitoring of
compliance with this Convention in response to the
development of anti-doping systems, in accordance with
Article 31. Any monitoring mechanism or measure that
goes beyond Article 31 shall be funded through the
Voluntary Fund established under Article 17;

(f) examine draft amendments to this Convention for
adoption;

(g) examine for approval, in accordance with Article 34
of the Convention, modifications to the Prohibited List and
to the Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions
adopted by the World Anti-Doping Agency;

(h) define and implement cooperation between States
Parties and the World Anti-Doping Agency within the
framework of this Convention;

(i) request a report from the World Anti-Doping Agency
on the implementation of the Code to each of its sessions
for examination.

2. The Conference of Parties, in fulfilling its functions,
may cooperate with other intergovernmental bodies.

Article 31

National reports to the Conference of Parties

States Parties shall forward every two years to the
Conference of Parties through the Secretariat, in one of the
official languages of UNESCO, all relevant information
concerning measures taken by them for the purpose of
complying with the provisions of this Convention.

Article 32

Secretariat of the Conference of Parties

1. The secretariat of the Conference of Parties shall be
provided by the Director-General of UNESCO.

2. At the request of the Conference of Parties, the
Director-General of UNESCO shall use to the fullest
extent possible the services of the World Anti-Doping
Agency on terms agreed upon by the Conference of
Parties.

3. Functioning costs related to the Convention will be
funded from the regular budget of UNESCO within
existing resources at an appropriate level, the Voluntary
Fund established under Article 17 or an appropriate
combination thereof as determined every two years. The
financing for the secretariat from the regular budget shall
be done on a strictly minimal basis, it being understood
that voluntary funding should also be provided to support
the Convention.

4. The secretariat shall prepare the documentation of
the Conference of Parties, as well as the draft agenda of its
meetings, and shall ensure the implementation of its
decisions.

Article 33

Amendments

1. Each State Party may, by written communication
addressed to the Director-General of UNESCO, propose
amendments to this Convention. The Director-General
shall circulate such communication to all States Parties. If,
within six months from the date of the circulation of the
communication, at least one half of the States Parties give
their consent, the Director-General shall present such
proposals to the following session of the Conference of
Parties.
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2. Amendments shall be adopted by the Conference of
Parties with a two-thirds majority of States Parties present
and voting.

3. Once adopted, amendments to this Convention shall
be submitted for ratification, acceptance, approval or
accession to States Parties.

4. With respect to the States Parties that have ratified,
accepted, approved or acceded to them, amendments to
this Convention shall enter into force three months after
the deposit of the instruments referred to in paragraph 3 of
this Article by two thirds of the States Parties. Thereafter,
for each State Party that ratifies, accepts, approves or
accedes to an amendment, the said amendment shall enter
into force three months after the date of deposit by that
State Party of its instrument of ratification, acceptance,
approval or accession.

5. A State that becomes a Party to this Convention after
the entry into force of amendments in conformity with
paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of
different intention, be considered:

(a) a Party to this Convention as so amended;
(b) a Party to the unamended Convention in relation to

any State Party not bound by the amendments.

Article 34

Specific amendment procedure for the Annexes to the
Convention

1. If the World Anti-Doping Agency modifies the
Prohibited List or the Standards for Granting Therapeutic
Use Exemptions, it may, by written communication
addressed to the Director-General of UNESCO, inform
her/him of those changes. The Director-General shall
notify such changes as proposed amendments to the
relevant Annexes to this Convention to all States Parties
expeditiously. Amendments to the Annexes shall be
approved by the Conference of Parties either at one of its
sessions or through a written consultation.

2. States Parties have 45 days from the
Director-General’s notification within which to express
their objection to the proposed amendment either in
writing, in case of written consultation, to the
Director-General or at a session of the Conference of
Parties. Unless two thirds of the States Parties express their
objection, the proposed amendment shall be deemed to be
approved by the Conference of Parties.

3. Amendments approved by the Conference of Parties
shall be notified to States Parties by the Director-General.
They shall enter into force 45 days after that notification,
except for any State Party that has previously notified the

Director-General that it does not accept these
amendments.

4. A State Party having notified the Director-General
that it does not accept an amendment approved according
to the preceding paragraphs remains bound by the
Annexes as not amended.

VII.

FINAL CLAUSES

Article 35

Federal or non-unitary constitutional systems

The following provisions shall apply to States Parties
that have a federal or non-unitary constitutional system:

(a) with regard to the provisions of this Convention, the
implementation of which comes under the legal jurisdicti-
on of the federal or central legislative power, the obligati-
ons of the federal or central government shall be the same
as for those States Parties which are not federal States;

(b) with regard to the provisions of this Convention, the
implementation of which comes under the jurisdiction of
individual constituent States, counties, provinces or
cantons which are not obliged by the constitutional system
of the federation to take legislative measures, the federal
government shall inform the competent authorities of such
States, counties, provinces or cantons of the said
provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 36

Ratification, acceptance, approval or accession

This Convention shall be subject to ratification,
acceptance, approval or accession by Members States of
UNESCO in accordance with their respective
constitutional procedures. The instruments of ratification,
acceptance, approval or accession shall be deposited with
the Director-General of UNESCO.

Article 37

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first
day of the month following the expiration of a period of
one month after the date of deposit of the thirtieth
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.
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2. For any State that subsequently expresses its consent
to be bound by it, the Convention shall enter into force on
the first day of the month following the expiration of a
period of one month after the date of deposit of its
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.

Article 38

Territorial extension of the Convention

1. Any State may, when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, specify the
territory or territories for whose international relations it is
responsible and to which this Convention shall apply.

2. Any State Party may, at any later date, by a
declaration addressed to UNESCO, extend the application
of this Convention to any other territory specified in the
declaration. In respect of such territory the Convention
shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of one month after the
date of receipt of such declaration by the depositary.

3. Any declaration made under the two preceding
paragraphs may, in respect of any territory specified in
such declaration, be withdrawn by a notification addressed
to UNESCO. Such withdrawal shall become effective on
the first day of the month following the expiration of a
period of one month after the date of receipt of such a
notification by the depositary.

Article 39

Denunciation

Any State Party may denounce this Convention. The
denunciation shall be notified by an instrument in writing,
deposited with the Director-General of UNESCO. The
denunciation shall take effect on the first day of the month
following the expiration of a period of six months after the
receipt of the instrument of denunciation. It shall in no way
affect the financial obligations of the State Party
concerned until the date on which the withdrawal takes
effect.

Article 40

Depositary

The Director-General of UNESCO shall be the
Depositary of this Convention and amendments thereto.
As the Depositary, the Director-General of UNESCO shall

inform the States Parties to this Convention, as well as the
other States Members of the Organization of:

(a) the deposit of any instrument of ratification,
acceptance, approval or accession;

(b) the date of entry into force of this Convention in
accordance with Article 37;

(c) any report prepared in pursuance of the provisions of
Article 31;

(d) any amendment to the Convention or to the Annexes
adopted in accordance with Articles 33 and 34 and the date
on which the amendment comes into force;

(e) any declaration or notification made under the
provisions of Article 38;

(f) any notification made under the provisions of Article
39 and the date on which the denunciation takes effect;

(g) any other act, notification or communication relating
to this Convention.

Article 41

Registration

In conformity with Article 102 of the Charter of the
United Nations, this Convention shall be registered with
the Secretariat of the United Nations at the request of the
Director-General of UNESCO.

Article 42

Authoritative texts

1. This Convention, including its Annexes, has been
drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish, the six texts being equally authoritative.

2. The Appendices to this Convention are provided in
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

Article 43

Reservations

No reservations that are incompatible with the object
and purpose of the present Convention shall be permitted.

ANNEXES

Annex I – The Prohibited List – International Standard
Annex II – Standards for Granting Therapeutic Use

Exemptions
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APPENDICES

Appendix 1 – World Anti-Doping Code
Appendix 2 – International Standard for Laboratories
Appendix 3 – International Standard for Testing

ANNEX I

THE WORLD ANTI-DOPING CODE

THE 2005 PROHIBITED LIST
INTERNATIONAL STANDARD

The official text of the Prohibited List shall be
maintained by the World Anti-Doping Agency (WADA)
and shall be published in English and French. In the event
of any conflict between the English and French versions,
the English version shall prevail.

This List shall come into effect on 1 January 2005.
Valid 1 January 2005

The use of any drug should be limited to medically
justified indications

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT
ALL TIMES

(IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

PROHIBITED SUBSTANCES

S1. ANABOLIC AGENTS

Anabolic agents are prohibited.

1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS)
(a) Exogenous* AAS, including:
18 -homo-17 -hydroxyestr-4-en-3-one; bolaste-

rone; boldenone; boldione; calusterone; clostebol; da-
nazol; dehydrochloromethyl-testosterone; delta1-and-
rostene-3,17-dione; delta1-androstenediol; delta1-di-
hydro-testosterone; drostanolone; ethylestrenol; fluo-
xymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone;
4-hydroxytestosterone; 4-hydroxy-19-nortestosterone;
mestanolone; mesterolone; metenolone; methandieno-
ne; methandriol; methyldienolone; methyltrienolone;
methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-no-
randrostenediol; 19-norandrostenedione; norboletho-
ne; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxand-
rolone; oxymesterone; oxymetholone; quinbolone; sta-
nozolol; stenbolone; tetrahydrogestrinone; trenbolone

and other substances with a similar chemical structure or
similar biological effect(s).

(b) Endogenous** AAS:

androstenediol (androst-5-ene-3 ,17 -diol); andros-
tenedione (androst-4-ene-3,17-dione); dehydroepiand-
rosterone (DHEA); dihydro-testosterone; testosterone
and the following metabolites and isomers: 5 -androsta-
ne-3 ,17 -diol; 5 -androstane-3 , 17 -diol; 5 -and-
rostane-3 ,17 -diol; 5 -androstane-3 ,17 -diol; and-
rost-4-ene-3 ,17 -diol; androst-4-ene-3 ,17 -diol;
androst-4-ene-3 ,17 -diol; androst-5-ene-3 ,17 -diol;
androst-5-ene-3 ,17 -diol; androst-5-ene-3 ,17 -diol;
4-androstenediol (androst-4-ene-3 ,17 -diol); 5 and-
rostenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydro-
testosterone; 3 -hydroxy-5 -androstan-17-one;
3 -hydroxy-5 -androstan-17-one; 19-norandro-stero-
ne; 19-noretiocholanolone.

Where a Prohibited Substance (as listed above) is
capable of being produced by the body naturally, a Sample
will be deemed to contain such Prohibited Substance
where the concentration of the Prohibited Substance or its
metabolites or markers and/or any other relevant ratio(s) in
the Athlete’s Sample so deviates from the range of values
normally found in humans that it is unlikely to be
consistent with normal endogenous production. A Sample
shall not be deemed to contain a Prohibited Substance in
any such case where the Athlete proves by evidence that
the concentration of the Prohibited Substance or its
metabolites or markers and/or the relevant ratio(s) in the
Athlete’s Sample is attributable to a physiological or
pathological condition. In all cases, and at any
concentration, the laboratory will report an Adverse
Analytical Finding if, based on any reliable analytical
method, it can show that the Prohibited Substance is of
exogenous origin.

If the laboratory result is not conclusive and no
concentration as referred to in the above paragraph is
found, the relevant Anti-Doping Organization shall
conduct a further investigation if there are serious
indications, such as a comparison to reference steroid
profiles, for a possible Use of a Prohibited Substance.

If the laboratory has reported the presence of a T/E ratio
greater than four (4) to one (1) in the urine, further
investigation is obligatory in order to determine whether
the ratio is due to a physiological or pathological
condition, except if the laboratory reports an Adverse
Analytical Finding based on any reliable analytical
method, showing that the Prohibited Substance is of
exogenous origin.

In case of an investigation, it will include a review of
any previous and/or subsequent tests. If previous tests are
not available, the Athlete shall be tested unannounced at
least three times within a three month period.
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Should an Athlete fail to cooperate in the investigations,
the Athlete’s Sample shall be deemed to contain a
Prohibited Substance.

2. Other Anabolic Agents, including but not limited
to:

Clenbuterol, zeranol, zilpaterol.

For the purposes of this section:

* ,,exogenous” refers to a substance which is not capable of being produ-
ced by the body naturally.

** ,,endogenous” refers to a substance which is capable of being produ-
ced by the bodynaturally.

S2. HORMONES AND RELATED SUBSTANCES
The following substances, including other substances

with a similar chemical structure or similar biological
effect(s), and their releasing factors are prohibited:

1. Erythropoietin (EPO);
2. Growth Hormone (hGH), Insulin-like Growth

Factor (IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs);
3. Gonadotrophins (LH, hCG);
4. Insulin;
5. Corticotrophins.
Unless the Athlete can demonstrate that the

concentration was due to a physiological or pathological
condition, a Sample will be deemed to contain a Prohibited
Substance (as listed above) where the concentration of the
Prohibited Substance or its metabolites and/or relevant
ratios or markers in the Athlete’s Sample so exceeds the
range of values normally found in humans that it is
unlikely to be consistent with normal endogenous
production.

The presence of other substances with a similar
chemical structure or similar biological effect(s),
diagnostic marker(s) or releasing factors of a hormone
listed above or of any other finding which indicate(s) that
the substance detected is of exogenous origin, will be
reported as an Adverse Analytical Finding.

S3. BETA-2 AGONISTS
All beta-2 agonists including their D- and L-isomers are

prohibited. Their use requires a Therapeutic Use
Exemption.

As an exception, formoterol, salbutamol, salmeterol and
terbutaline, when administered by inhalation to prevent
and/or treat asthma and exercise-induced asthma/
broncho-constriction require an abbreviated Therapeutic
Use Exemption.

Despite the granting of a Therapeutic Use Exemption,
when the Laboratory has reported a concentration of salbu-
tamol (free plus glucuronide) greater than 1000 ng/mL,
this will be considered to be an Adverse Analytical Finding
unless the athlete proves that the abnormal result was the
consequence of the therapeutic use of inhaled salbutamol.

S4. AGENTS WITH ANTI-ESTROGENIC
ACTIVITY

The following classes of anti-estrogenic substances are
prohibited.

1. Aromatase inhibitors including, but not limited to,
anastrozole, letrozole, aminogluthetimide, exemestane,
formestane, testolactone.

2. Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs)
including, but not limited to, raloxifene, tamoxifen,
toremifene.

3. Other anti-estrogenic substances including, but
not limited to, clomiphene, cyclofenil, fulvestrant.

S5. DIURETICS AND OTHER MASKING
AGENTS

Diuretics and other masking agents are prohibited.
Masking agents include but are not limited to:
diuretics*, epitestosterone, probenecid, alpha-

reductase inhibitors (e.g. finasteride, dutasteride), plas-
ma expanders (e.g. albumin, dextran, hydroxyethyl
starch).

Diuretics include:
acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone,

chlortalidone, etacrynic acid, furosemide, indapamide,
metolazone, spironolactone, thiazides (e.g. bendroflu-
methiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), tri-
amterene and other substances with a similar chemical
structure or similar biological effect(s).

* A Therapeutic Use Exemption is not valid if an Athlete’s urine contains
a diuretic in association with threshold or sub-threshold levels of a Prohibi-
ted Substance(s).

PROHIBITED METHODS

M1. ENHANCEMENT OF OXYGEN TRANSFER
The following are prohibited.
(a) Blood doping, including the use of autologous,

homologous or heterologous blood or red blood cell
products of any origin, other than for medical treatment.

(b) Artificially enhancing the uptake, transport or
delivery of oxygen, including but not limited to
perfluorochemicals, efaproxiral (RSR13) and modified
haemoglobin products (e.g. haemoglobin-based blood
substitutes, microencapsulated haemoglobin products).

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULA-
TION

The following is prohibited:
Tampering, or attempting to tamper, in order to alter the

integrity and validity of Samples collected in Doping
Controls.
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These include but are not limited to intravenous
infusions*, catheterization, and urine substitution.

* Except as a legitimate acute medical treatment, intravenous infusions
are prohibited.

M3. GENE DOPING
The non-therapeutic use of cells, genes, genetic ele-

ments, or of the modulation of gene expression, having the
capacity to enhance athletic performance, is prohibited.

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED
IN-COMPETITION

In addition to the categories S1 to S5 and M1 to M3
defined above,

the following categories are prohibited in
competition:

PROHIBITED SUBSTANCES

S6. STIMULANTS
The following stimulants are prohibited, including both

their optical (D- and L-) isomers where relevant:
adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetami-

ne, amphetaminil, benzphetamine, bromantan, car-
phedon, cathine*, clobenzorex, cocaine, dimethylam-
phetamine, ephedrine**, etilamphetamine, etilefrine,
famprofazone, fencamfamin, fencamine, fenetylline,
fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex,
mephentermine, mesocarb, methamphetamine, methy-
lamphetamine, methylenedioxyamphetamine, methy-
lenedioxy-methamphetamine, methylephedrine**,
methylphenidate, modafinil, nikethamide, norfenflu-
ramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, phendi-
metrazine, phenmetrazine, phentermine, prolintane,
selegiline, strychnine and other substances with a similar
chemical structure or similar biological effect(s)***.

* Cathine is prohibited when its concentration in urine is greater than 5
micrograms per milliliter.

** Each of ephedrine and methylephedrine is prohibited when its con-
centration in urine is greater than 10 micrograms per milliliter.

*** The substances included in the 2005 Monitoring Programme (bupro-
pion, caffeine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, pseudoe-
phedrine, synephrine) are not considered as Prohibited Substances.

NOTE: Adrenaline associated with local anaesthetic
agents or by local administration (e.g. nasal,
ophthalmologic) is not prohibited.

S7. NARCOTICS
The following narcotics are prohibited:
buprenorphine, dextromoramide, diamorphine

(heroin), fentanyl and its derivatives, hydromorphone,
methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone,
pentazocine, pethidine.

S8. CANNABINOIDS
Cannabinoids (e.g. hashish, marijuana) are prohibited.

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDS
All glucocorticosteroids are prohibited when

administered orally, rectally, intravenously or
intramuscularly. Their use requires a Therapeutic Use
Exemption approval.

All other routes of administration require an
abbreviated Therapeutic Use Exemption.

Dermatological preparations are not prohibited.

SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR
SPORTS

P1. ALCOHOL
Alcohol (ethanol) is prohibited in-competition only, in

the following sports. Detection will be conducted by
analysis of breath and/or blood. The doping violation
threshold for each Federation is reported in parenthesis.

Aeronautic (FAI) (0.20 g/L)
Archery (FITA) (0.10 g/L)
Automobile (FIA) (0.10 g/L)
Billiards (WCBS) (0.20 g/L)
Boules (CMSB) (0.10 g/L)
Karate (WKF) (0.10 g/L)
Modern Pentathlon (UIPM) (0.10 g/L)

for disciplines involving shooting
Motorcycling (FIM) (0.00 g/L)
Skiing (FIS) (0.10 g/L)

P2. BETA-BLOCKERS
Unless otherwise specified, beta-blockers are

prohibited in-competition only, in the following sports.
Aeronautic (FAI)
Archery (FITA) (also prohibited out-of-competition)
Automobile (FIA)
Billiards (WCBS)
Bobsleigh (FIBT)
Boules (CMSB)
Bridge (FMB)
Chess (FIDE)
Curling (WCF)
Gymnastics (FIG)
Motorcycling (FIM)
Modern Pentathlon (UIPM) for disciplines involving

shooting
Nine-pin bowling (FIQ)
Sailing (ISAF) for match race helms only
Shooting (ISSF) (also prohibited out-of-competition)
Skiing (FIS) in ski jumping and free style snow board
Swimming (FINA) in diving and synchronized

swimming
Wrestling (FILA)
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Beta-blockers include, but are not limited to, the
following:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisopro-
lol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol,
labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nado-
lol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol .

SPECIFIED SUBSTANCES*

„Specified Substances”* are listed below:
ephedrine, L-methylamphetamine, methylephed-

rine;
cannabinoids;
all inhaled Beta-2 Agonists, except clenbuterol;
probenecid;
all Glucocorticosteroids;
all Beta Blockers;
alcohol.

* ,,The Prohibited List may identify specified substances which are parti-
cularly susceptible to unintentional anti-doping rule violations because of
their general availability in medicinal products or which are less likely to be
successfully abused as doping agents.” A doping violation involving such
substances may result in a reduced sanction provided that the „… Athlete can
establish that the Use of such a specified substance was not intended to en-
hance sport performance …”

ANNEX II

STANDARDS FOR GRANTING
THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS

Extract from „INTERNATIONAL STANDARD FOR
THERAPEUTIC USE

EXEMPTIONS” of the World Anti-Doping Agency
(WADA); in force 1 January 2005

4.0 Criteria for granting a therapeutic use exemption
A Therapeutic Use Exemption (TUE) may be granted to

an Athlete permitting the use of a Prohibited Substance or
Prohibited Method contained in the Prohibited List. An
application for a TUE will be reviewed by a Therapeutic
Use Exemption Committee (TUEC). The TUEC will be
appointed by an Anti-Doping Organization. An exemption
will be granted only in strict accordance with the following
criteria:

[Comment: This standard applies to all Athletes as
defined by and subject to the Code i.e. able-bodied athletes
and athletes with disabilities. This Standard will be
applied according to an individual’s circumstances. For
example, an exemption that is appropriate for an athlete
with a disability may be inappropriate for other athletes.]

4.1 The Athlete should submit an application for a TUE
no less than 21 days before participating in an Event.

4.2 The Athlete would experience a significant
impairment to health if the Prohibited Substance or
Prohibited Method were to be withheld in the course of
treating an acute or chronic medical condition.

4.3 The therapeutic use of the Prohibited Substance or
Prohibited Method would produce no additional
enhancement of performance other than that which might
be anticipated by a return to a state of normal health
following the treatment of a legitimate medical condition.
The use of any Prohibited Substance or Prohibited
Method to increase „lownormal” levels of any endogenous
hormone is not considered an acceptable therapeutic
intervention.

4.4 There is no reasonable therapeutic alternative to the
use of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited
Method.

4.5 The necessity for the use of the otherwise Prohibited
Substance or Prohibited Method cannot be a consequence,
wholly or in part, of prior non-therapeutic use of any
substance from the Prohibited List.

4.6 The TUE will be cancelled by the granting body, if
(a) the Athlete does not promptly comply with any

requirements or conditions imposed by the Anti-Doping
Organization granting the exemption;

(b) the term for which the TUE was granted has expired;
(c) the Athlete is advised that the TUE has been

withdrawn by the Anti-Doping Organization.
[Comment: Each TUE will have a specified duration as

decided upon by the TUEC. There may be cases when a
TUE has expired or has been withdrawn and the
Prohibited Substance subject to the TUE is still present in
the Athlete’s body. In such cases, the Anti-Doping
Organization conducting the initial review of an adverse
finding will consider whether the finding is consistent with
expiry or withdrawal of the TUE.]

4.7 An application for a TUE will not be considered for
retroactive approval except in cases where:

(a) emergency treatment or treatment of an acute
medical condition was necessary; or

(b) due to exceptional circumstances, there was
insufficient time or opportunity for an applicant to submit,
or a TUEC to consider, an application prior to Doping
Control.

[Comment: Medical Emergencies or acute medical
situations requiring administration of an otherwise
Prohibited Substance or Prohibited Method before an
application for a TUE can be made, are uncommon.
Similarly, circumstances requiring expedited
consideration of an application for a TUE due to imminent
competition are infrequent. Anti-Doping Organizations
granting TUEs should have internal procedures which
permit such situations to be addressed.]
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5.0 Confidentiality of information

5.1 The applicant must provide written consent for the
transmission of all information pertaining to the
application to members of the TUEC and, as required,
other independent medical or scientific experts, or to all
necessary staff involved in the management, review or
appeal of TUEs.

Should the assistance of external, independent experts
be required, all details of the application will be circulated
without identifying the Athlete involved in the Athlete’s
care. The applicant must also provide written consent for
the decisions of the TUEC to be distributed to other
relevant Anti-Doping Organizations under the provisions
of the Code.

5.2 The members of the TUECs and the administration
of the Anti-Doping Organization involved will conduct all
of their activities in strict confidence. All members of a
TUEC and all staff involved will sign confidentiality
agreements. In particular they will keep the following
information confidential:

(a) all medical information and data provided by the
Athlete and physician(s) involved in the Athlete’s care;

(b) all details of the application including the name of
the physician(s) involved in the process.

Should the Athlete wish to revoke the right of the TUEC
or the WADA TUEC to obtain any health information on
his/her behalf, the Athlete must notify his/her medical
practitioner in writing of the fact. As a consequence of
such a decision, the Athlete will not receive approval for a
TUE or renewal of an existing TUE.

6.0 Therapeutic use exemption committees (TUECs)
TUECs shall be constituted and act in accordance with

the following guidelines:

6.1 TUECs should include at least three physicians with
experience in the care and treatment of Athletes and a
sound knowledge of clinical, sports and exercise medicine.
In order to ensure a level of independence of decisions, a
majority of the members of the TUEC should not have any
official responsibility in the Anti-Doping Organization.
All members of a TUEC will sign a conflict of interest
agreement. In applications involving Athletes with
disabilities, at least one TUEC member must possess
specific experience with the care and treatment of Athletes
with disabilities.

6.2 TUECs may seek whatever medical or scientific
expertise they deem appropriate in reviewing the
circumstances of any application for a TUE.

6.3 The WADA TUEC shall be composed following the
criteria set out in Article 6.1. The WADA TUEC is
established to review on its own initiative TUE decisions
granted by Anti-Doping Organizations. As specified in
Article 4.4 of the Code, the WADA TUEC, upon request by

Athletes who have been denied TUEs by an Anti-Doping
Organization will review such decisions with the power to
reverse them.

7.0 Therapeutic use exemption (TUE) application
process

7.1 A TUE will only be considered following the receipt
of a completed application form that must include all
relevant documents (see Appendix 1 – TUE form). The
application process must be dealt with in accordance with
the principles of strict medical confidentiality.

7.2 The TUE application form(s), as set out in Appendix
1, can be modified by Anti-Doping Organizations to
include additional requests for information, but no
sections or items shall be removed.

7.3 The TUE application form(s) may be translated into
other language(s) by Anti-Doping Organizations, but
English or French must remain on the application form(s).

7.4 An Athlete may not apply to more than one
Anti-Doping Organization for a TUE. The application
must identify the Athlete’s sport and, where appropriate,
discipline and specific position or role.

7.5 The application must list any previous and/or
current requests for permission to use an otherwise
Prohibited Substance or Prohibited Method, the body to
whom that request was made, and the decision of that
body.

7.6 The application must include a comprehensive
medical history and the results of all examinations,
laboratory investigations and imaging studies relevant to
the application.

7.7 Any additional relevant investigations,
examinations or imaging studies requested by the TUEC
of the Anti-Doping Organization will be undertaken at the
expense of the applicant or his/her national sport
governing body.

7.8 The application must include a statement by an
appropriately qualified physician attesting to the necessity
of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited
Method in the treatment of the Athlete and describing why
an alternative, permitted medication cannot, or could not,
be used in the treatment of this condition.

7.9 The dose, frequency, route and duration of
administration of the otherwise Prohibited Substance or
Prohibited Method in question must be specified.

7.10 Decisions of the TUEC, should be completed
within 30 days of receipt of all relevant documentation and
will be conveyed in writing to the Athlete by the relevant
Anti-Doping Organization. Where a TUE has been
granted to an Athlete in the Anti-Doping Organization
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Registered Testing Pool, the Athlete and WADA will be
provided promptly with an approval which includes
information pertaining to the duration of the exemption
and any conditions associated with the TUE.

7.11 (a) Upon receiving a request by an Athlete for
review, as specified in Article 4.4 of the Code, the WADA
TUEC will, as specified in Article 4.4 of the Code, be able
to reverse a decision on a TUE granted by an Anti-Doping
Organization. The Athlete shall provide to the WADA
TUEC all the information for a TUE as submitted initially
to the Anti-Doping Organization accompanied by an
application fee. Until the review process has been
completed, the original decision remains in effect. The
process should not take longer than 30 days following
receipt of the information by WADA.

(b) WADA can undertake a review at any time. The
WADA TUEC will complete its review within 30 days.

7.12 If the decision regarding the granting of a TUE is
reversed on review, the reversal shall not apply
retroactively and shall not disqualify the Athlete’s results
during the period that the TUE had been granted and shall
take effect no later than 14 days following notification of
the decision to the Athlete.

8.0 Abbreviated therapeutic use exemption (ATUE)
application process

8.1 It is acknowledged that some substances included on
the List of Prohibited Substances are used to treat medical
conditions frequently encountered in the Athlete
population. In such cases, a full application as detailed in
section 4 and section 7 is unnecessary. Accordingly an
abbreviated process of the TUE is established.

8.2 The Prohibited Substances or Prohibited Methods
which may be permitted by this abbreviated process are
strictly limited to the following: Beta-2 agonists
(formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline) by
inhalation, and glucocorticosteroids by non-systemic
routes.

8.3 To use one of the substances above, the Athlete shall
provide to the Anti-Doping Organization a medical
notification justifying the therapeutic necessity. Such
medical notification, as contained in Appendix 2, shall
describe the diagnosis, name of the drug, dosage, route of
administration and duration of the treatment. When
applicable any tests undertaken in order to establish the
diagnosis should be included (without the actual results or
details).

8.4 The abbreviated process includes:
(a) approval for use of Prohibited Substances subject to

the abbreviated process is effective upon receipt of a

complete notification by the Anti-Doping Organization.
Incomplete notifications must be returned to the applicant;

(b) on receipt of a complete notification, the
Anti-Doping Organization shall promptly advise the
Athlete. As appropriate, the Athlete’s IF, NF and NADO
shall also be advised. The Anti-Doping Organization shall
advise WADA only upon receipt of a notification from an
International-level Athlete;

(c) a notification for an ATUE will not be considered for
retroactive approval except:

– if emergency treatment or treatment of an acute
medical condition was necessary; or

– due to exceptional circumstances, there was
insufficient time or opportunity for an applicant to submit,
or a TUEC to receive, an application prior to Doping
Control.

8.5 (a) A review by the TUEC or the WADA TUEC can
be initiated at any time during the duration of an ATUE.

(b) If an Athlete requests a review of a subsequent denial
of an ATUE, the WADA TUEC will have the ability to
request from the Athlete additional medical information as
deemed necessary, the expenses of which should be met by
the Athlete.

8.6 An ATUE may be cancelled by the TUEC or WADA
TUEC at any time. The Athlete, his/her IF and all relevant
Anti-Doping Organizations shall be notified immediately.

8.7 The cancellation shall take effect immediately
following notification of the decision to the Athlete. The
Athlete will nevertheless be able to apply under section
7 for a TUE.

9.0 Clearing house

9.1 Anti-Doping Organizations are required to provide
WADA with all TUEs, and all supporting documentation,
issued under section 7.

9.2 With respect to ATUEs, Anti-Doping Organizations
shall provide WADA with medical applications submitted
by International-level Athletes issued under section 8.4

9.3 The Clearing house shall guarantee strict
confidentiality of all the medical information.

A SPORTBELI DOPPING ELLENI
NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY

Preambulum

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete, a továbbiakban: UNESCO, Köz-
gyûlése a 2005. október 3–21-én megtartott 33. ülésén
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tekintetbe véve az UNESCO azon célját, hogy a nemze-
teknek a nevelés, a tudomány és a kultúra terén való
együttmûködésének elõsegítése révén hozzájáruljon a bé-
ke és biztonság megteremtéséhez,

hivatkozván az emberi jogokkal kapcsolatos nemzet-
közi dokumentumokra,

annak tudatában, hogy az ENSZ Közgyûlés 2003. no-
vember 3-án elfogadta az 58/5. sz. Határozatot, különösen
annak 7. cikkét, miszerint a sport az oktatás, az egészség, a
fejlõdés és a béke elõsegítésnek az eszköze,

annak tudatában, hogy a sportnak fontos szerepet kell
játszani az egészség védelmében, az erkölcsi, kulturális és
testi nevelésben, valamint a nemzetközi béke és megértés
elõsegítésében,

megállapítva a dopping felszámolását célzó nemzetközi
együttmûködés bátorításának és összehangolásának a
szükségességét,

aggodalommal tekintve a doppingnak a sportolók köré-
ben való alkalmazására, és ennek az egészségükre, a sport-
szerûségre, a csalás kizárására és a sport jövõjére gyako-
rolt következményeire,

annak tudatában, hogy a dopping veszélyezteti az
UNESCO-nak a Testnevelés és a Sport Nemzetközi Char-
tájában, valamint Olimpiai Chartában megtestesült etikai
elveket és nevelési értékeket,

emlékeztetve, hogy az Európa Tanács keretében elfoga-
dott Doppingellenes Egyezmény és annak Kiegészítõ
Jegyzõkönyve jelentik azokat a nemzetközi jogi eszközö-
ket, amelyek a nemzeti doppingellenes politikák és az e té-
ren megvalósuló nemzetközi együttmûködés kiinduló-
pontját jelentik,

emlékeztetve az UNESCO Testnevelésért és Sportért
Felelõs Miniszterek és Vezetõ Tisztségviselõk Moszkvá-
ban (1988), Punta del Este-ben (1999) és Athénban (2004)
tartott 1., 2. és 3. nemzetközi konferenciáján a doppinggal
kapcsolatban elfogadott ajánlásaira, valamint az UNESCO
Közgyûlése 32. ülésén (2003) elfogadott 32 C/9. sz. Hatá-
rozatára,

szem elõtt tartva a Nemzetközi Doppingellenes Ügy-
nökség által a 2003. március 5-én Koppenhágában a Dop-
ping Világkongresszuson elfogadott Nemzetközi Dop-
pingellenes Szabályzatot, valamint a Koppenhágában el-
fogadott Doppingellenes Nyilatkozatot,

továbbá annak tudatában, hogy milyen hatást gyakorol-
nak az élsportolók az ifjúságra,

annak tudatában, hogy folytatni kell, és elõ kell segíteni
a doppinghasználat kimutatását javító kutatásokat, vala-
mint azokét, amelyek a doppinghasználat tényezõinek
jobb megértését szolgálják azzal a céllal, hogy a megelõ-
zést szolgáló stratégiák hatékonyabbak lehessenek,

tudatában léve, hogy a sportolók, a sportolókkal foglal-
kozó személyzet, és általában a közösség folyamatos nevelé-
sének fontos szerepe van doppinghasználat megelõzésében,

szem elõtt tartva annak szükségességét, hogy segítsük a
Részes Államokat a doppingellenes programok alkalma-
zásában,

annak tudatában, hogy a sportért felelõs hatóságoknak
és szervezeteknek pótlólagos felelõssége a doppinghasz-
nálat megakadályozása és az ellene folytatott harc, neve-
zetesen a sporteseményeknek a sportszerûség elveivel
összhangban való megrendezésének biztosítása, és az azo-
kon részt vevõk egészségének a védelme,

felismerve, hogy a hatóságoknak és a szervezeteknek a
legmagasabb fokú függetlenség és átláthatóság biztosítása
mellett minden megfelelõ szinten együtt kell dolgozniuk
ezen célok megvalósításáért,

azzal a szándékkal, hogy a doppinghasználat megszün-
tetését célzó további és szilárdabb együttmûködés történ-
jék,

felismerve, hogy a doppinghasználat megszüntetése
részben a doppingellenes elvek és gyakorlat hatásos har-
monizációjától, valamint a nemzeti és nemzetközi szinten
megvalósuló együttmûködéstõl függ,
a mai napon, 2005. október 19-én elfogadja az alábbi
Egyezményt:

I. Rész

HATÁLYOSSÁG

1. Cikk

Az Egyezmény célja

Jelen Egyezmény célja, hogy az UNESCO-nak a testne-
velés és a sport területére vonatkozó stratégiája és prog-
ramja keretén belül elõsegítse a dopping megelõzését, il-
letve az ellene vívott harcot a dopping teljes felszámolása
céljából.

2. Cikk

Meghatározások

Az alábbi meghatározások a Nemzetközi Doppingelle-
nes Szabályzat összefüggésében értendõk. Mindazonáltal,
vitás esetekben a jelen Egyezmény rendelkezései az irány-
adóak.

Jelen Egyezmény alkalmazásában:

1. Akkreditált doppingellenõrzõ laboratórium: a Nem-
zetközi Doppingellenes Ügynökség által akkreditált labo-
ratórium.

2. Doppingellenes szervezet: a doppingellenõrzési fo-
lyamat bármely részének kezdeményezésére, végrehajtá-
sára vagy kikényszerítésére vonatkozó szabályok elfoga-
dásáért felelõs szervezet. E körbe tartozik például a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bi-

70 SPORTÉRTESÍTÕ 4–5. szám



zottság, más olyan jelentõs szervezetek, amelyek dopping-
ellenõrzést végeznek az általuk rendezett sporteseménye-
ken, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, nemzet-
közi szövetségek, valamint nemzeti doppingellenes szer-
vezetek.

3. Doppingvétség: az alábbi felsorolásban található egy
vagy több cselekmény megvalósulása:

a) tiltott anyagnak vagy származékának vagy markerjé-
nek jelenléte egy sportoló testébõl származó mintában;

b) tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy an-
nak kísérlete;

c) a mintaszolgáltatás megtagadása vagy a mintaszol-
gáltatás elmulasztása megfelelõ indoklás hiányában azt
követõen, hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabá-
lyok szerint elõírt értesítést kapott, vagy a mintavétel aka-
dályozása egyéb módon;

d) az ésszerû szabályokon alapuló – a sportolók verse-
nyen kívüli rendelkezésre állására, ezen belül a sportoló
hollétére vonatkozó információk biztosítására, valamint a
mintavételen való részvétel elmulasztására vonatkozó –
követelmények megsértése;

e) a doppingellenõrzés bármely elemének manipulálása,
illetve annak kísérlete;

f) tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása;
g) üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy módszerrel;
h) tiltott anyag beadása vagy tiltott módszer átadása egy

sportolónak, vagy ennek kísérlete, vagy ebben való közre-
mûködés, ösztönzés, segítség, felbujtás, ennek leplezése,
vagy bármely más segítõ közremûködés, amely dopping-
vétséggel vagy annak kísérletével függ össze.

4. Sportoló: a doppingellenõrzés szempontjából bár-
mely olyan személy, aki az egyes nemzeti doppingellenes
szervezetek által meghatározott és a Részes Államok által
elismert nemzetközi vagy országos szinten vesz részt a
sportban, valamint bármely más, valamilyen sportban
vagy sporteseményen a Részes Állam által elismert alacso-
nyabb szinten részt vevõ személy. A nevelési és edzõprog-
ramok szempontjából sportoló bármely olyan személy, aki
egy sportszervezet keretében vesz részt a sportban.

5. Sportolót segítõ személyzet: bármely felkészítõ edzõ,
tréner, menedzser, ügynök, személyzeti tag, tisztviselõ,
egészségügyi vagy egészségügyi vonatkozású személyzeti
tag, aki a sportversenyeken részt vevõ, illetve azokra fel-
készülõ sportoló mellett dolgozik, illetve õt kezeli.

6. Szabályzat: a Nemzetközi Doppingellenes Ügynök-
ség által a 2003. március 5-én Koppenhágában elfogadott
Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat, amely a jelen
Egyezmény 1. számú Függelékét képezi.

7. Verseny: minden egyes futam, mérkõzés, játék vagy
sportolói egyéni versenyszám.

8. Doppingellenõrzés: a vizsgálat-eloszlási tervezést,
mintavételt és -kezelést, a laboratóriumi elemzést, az ered-
ménykezelést, a doppingeljárást és a jogorvoslatot magába
foglaló eljárás.

9. Doppingolás: doppingvétség megvalósítása.

10. Megfelelõ felhatalmazással rendelkezõ doppingel-
lenõrzõ csoport: olyan doppingellenõrzõ csoport, amely a
nemzetközi, illetve nemzeti doppingellenes szervezetek
felhatalmazása alapján mûködik.

11. Versenyen történõ vizsgálat: a versenyen történõ és
a versenyen kívül történõ vizsgálat közötti különbségtétel
szempontjából, ha a nemzetközi szövetségek vagy más
illetékes doppingellenes szervezetek szabályai eltérõen
nem rendelkeznek, olyan vizsgálat, ahol a sportolót egy
adott versennyel kapcsolatban választják ki vizsgálatra.

12. A laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi követel-
mények: azok a követelmények, amelyeket a jelen Egyez-
mény 2. számú Függeléke tartalmaz.

13. A nemzetközi vizsgálati követelmények: azok a kö-
vetelmények, amelyeket a jelen Egyezmény 3. számú Füg-
geléke tartalmaz.

14. Elõzetes értesítés nélküli: olyan doppingellenõrzés,
amelyet elõzetes értesítés nélkül végeznek a sportolón, és
ahol a sportolót az értesítés idõpontjától kezdve végig a
mintavétel folyamán figyelemmel kísérik.

15. Olimpiai Mozgalom: tagjai mindazok, akik elfogad-
ják az Olimpiai Chartát és elismerik a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság fennhatóságát, nevezetesen: az Olimpiai Já-
tékok rendezvényeiben részt vevõ nemzetközi sportszö-
vetségek, a nemzeti olimpiai bizottságok, az olimpiai játé-
kok szervezõbizottságai, sportolók, bírók és játékvezetõk,
szövetségek és klubok, valamint minden, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság által elismert szervezet és intézmény.

16. Versenyen kívüli: bármely olyan doppingellenõrzés,
amelyet nem versenyen végeznek.

17. Tiltó lista: tiltott szereket és tiltott módszereket
meghatározó jegyzék, amelyet a jelen Egyezmény 1. szá-
mú Melléklete tartalmaz.

18. Tiltott módszer: bármely, a jelen Egyezmény 1. számú
Mellékletében szereplõ, ekként meghatározott módszer.

19. Tiltott szer: bármely, a jelen Egyezmény 1. számú
Mellékletében szereplõ, ekként meghatározott szer.

20. Sportszervezet: bármely olyan szervezet, amely egy
vagy több sportág területén szervezett sportesemény sza-
bályozó testületeként funkcionál.
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21. A gyógyászati célú mentesség megadásának szabá-
lyai: a jelen Egyezmény 2. számú Mellékletében szereplõ
szabályok.

22. Vizsgálat: a doppingellenõrzési folyamat része, be-
leértve a vizsgálat-elosztási tervezést, a mintavételt és -ke-
zelést és a minták laboratóriumba történõ szállítását.

23. Gyógyászati célú mentesség: a gyógyászati célú men-
tesség megadásának szabályai szerint megadott mentesség.

24. Használat: tiltott szer vagy tiltott módszer alkalma-
zása, fogyasztása, injekció útján történõ beadása, vagy
bármely módon történõ felhasználása.

25. Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA): az
e név alatt 1999. november 10-én a svájci jog alapján létre-
hozott alapítvány.

3. Cikk

Az Egyezmény célja elérésének eszközei

Az Egyezmény célja elérésének érdekében a Részes Ál-
lamok vállalják, hogy:

a) nemzeti és nemzetközi szinten a Szabályzat elveivel
összhangban levõ intézkedéseket fogadnak el;

b) ösztönzik a sportolók és a sportetika védelmét szol-
gáló nemzetközi együttmûködés minden formáját, vala-
mint a kutatási eredmények megosztását;

c) támogatják a Részes Államok és a fõbb szervezetek
doppingellenes nemzetközi – különösen a WADA-val
való – együttmûködését.

4. Cikk

Az Egyezménynek a Szabályzathoz való viszonya

1. A doppingellenes küzdelem nemzeti és nemzetközi
szinten való megvalósításának összehangolása érdekében a
Részes Államok elkötelezik magukat a Szabályzat elvei,
mint a jelen Egyezmény 5. cikkelyében elõirányzott intézke-
dések alapja mellett. A jelen Egyezmény semmi olyat nem
tartalmaz, amely a Részes Államokat a Szabályzatot kiegé-
szítõ további intézkedések elfogadásában akadályozná.

2. A Szabályzatnak, valamint a 2. és 3. számú Függelék
legújabb változatának az Egyezményhez való csatolása tá-
jékoztató jelleggel történt, azok nem képezik a jelen
Egyezmény szerves részét. Ily módon a Függelékek nem
jelentenek nemzetközi jogi kötelezettséget a Részes Álla-
mokra nézve.

3. A Mellékletek a jelen Egyezmény szerves részét ké-
pezik.

5. Cikk

Az Egyezmény céljainak elérését szolgáló intézkedések

A jelen Egyezményben foglalt kötelezettségek elfoga-
dásával minden egyes Részes Állam vállalja a megfelelõ
intézkedések meghozatalát. Az ilyen intézkedések lehet-
nek: törvények, rendeletek, szabályozási elvek vagy köz-
igazgatási gyakorlat.

6. Cikk

Az Egyezménynek más nemzetközi dokumentumokhoz
való viszonya

Jelen Egyezmény nem változtatja meg a Részes Álla-
moknak a jelen Egyezmény tárgyával és céljaival össz-
hangban lévõ, korábban kötött megállapodásaiból fakadó
kötelezettségeit. Mindez nem befolyásolja más Részes Ál-
lamoknak a jelen Egyezménybõl fakadó jogainak gyakor-
lását, illetve az ebbõl fakadó kötelezettségeinek a teljesí-
tését.

II. Rész

NEMZETI SZINTÛ DOPPINGELLENES
TEVÉKENYSÉG

7. Cikk

A hazai doppingellenes tevékenység összehangolása

A Részes Államok kötelesek biztosítani a jelen Egyez-
mény alkalmazását, elsõsorban a hazai doppingellenes te-
vékenység összehangolása révén. Jelen Egyezménybõl fa-
kadó kötelezettségeik teljesítése során a Részes Államok a
doppingellenes szervezetekre, valamint a sporthatóságok-
ra és sportszervezetekre támaszkodhatnak.

8. Cikk

A tiltott szerekhez és módszerekhez való hozzáférés,
illetve ezeknek a sportban való felhasználásának

a korlátozása

1. A Részes Államok, amennyiben szükséges, intézke-
déseket kötelesek elfogadni a tiltott szerek és módszerek
hozzáférhetõségének korlátozására annak érdekében,
hogy korlátozzák azok sportban való felhasználását, kivé-
ve, ha a felhasználás gyógyászati célú mentesség alapján
történik. Az ilyen intézkedéseknek meghozatala a tiltott
szereknek és módszereknek a sportolókhoz való eljuttatá-

72 SPORTÉRTESÍTÕ 4–5. szám



sának megakadályozása, valamint az elõállítás, szállítás,
behozatal, elosztása és forgalmazás ellenõrzésének érde-
kében történik.

2. A Részes Államok intézkedéseket kötelesek elfogad-
ni, illetve amennyiben szükséges, joghatóságukon belül
ösztönözni kötelesek az illetékes szervezeteket, hogy in-
tézkedéseket fogadjanak el a tiltott szerek és módszerek
sportolók általi használatának és birtoklásának korlátozá-
sára, kivéve, ha a felhasználás gyógyászati célú mentesség
alapján történik.

3. A jelen Egyezmény nyomán meghozott intézkedések
semmi módon nem gátolhatják a sportban tiltott, illetve
korlátozás alatt álló szerek és módszerek jogszerû haszná-
latát.

9. Cikk

A sportolót segítõ személyzettel szemben hozott
intézkedések

A Részes Államok maguk is kötelesek intézkedéseket
tenni, illetve amennyiben szükséges, ösztönözni kötelesek
a sportszervezeteket és doppingellenes szervezeteket,
hogy intézkedéseket, beleértve a szankciókat és büntetése-
ket, fogadjanak el az olyan, a sportolókat segítõ személy-
zettel szemben, akik doppingvétséget vagy más, a dop-
pinggal kapcsolatos vétséget követnek el.

10. Cikk

Táplálékkiegészítõk

A Részes Államok, amennyiben szükséges, ösztönözni
kötelesek a táplálékkiegészítõk gyártóit és forgalmazóit,
hogy a legjobb gyakorlatot alakítsák ki a táplálékkiegészí-
tõk marketingje és forgalmazása során, beleértve ezen ké-
szítmények összetételének részletezését és a minõségbiz-
tosítást.

11. Cikk

Pénzügyi intézkedések

A Részes Államok, amennyiben szükséges, kötelesek
a) saját költségvetésükbõl pénzügyi forrásokat biztosí-

tani az összes sportágra kiterjedõ nemzeti vizsgálati prog-
ram támogatására, illetve támogatni a sportszervezeteket
és doppingellenes szervezeteket a doppingellenõrzések fi-
nanszírozásában akár közvetlen támogatások, akár juttatá-

sok formájában, vagy oly módon, hogy már a szervezetek
számára odaítélendõ támogatások vagy juttatások keret-
számainak meghatározásakor figyelembe veszik az ilyen
ellenõrzések költségeit;

b) lépéseket tenni a sporthoz kapcsolódó pénzügyi tá-
mogatásnak az eltiltás idõszakára történõ visszatartására
azoktól az egyéni sportolóktól vagy a sportolókat segítõ
személyzettõl, akiket doppingvétség miatt eltiltottak;

c) visszatartani a sporthoz kapcsolódó pénzügyi támo-
gatás egy részét vagy teljes egészét bármely olyan sport-
szervezettõl vagy doppingellenes szervezettõl, amely nem
tesz eleget a Szabályzatnak, vagy a Szabályzattal össze-
függésben elfogadott hatályos doppingellenes szabá-
lyoknak.

12. Cikk

A doppingellenõrzés elõsegítését szolgáló
intézkedések

A Részes Államok, amennyiben szükséges, kötelesek
a) joghatóságukon belül ösztönözni és segíteni a sport-

szervezeteket és doppingellenes szervezeteket, hogy a
doppingellenõrzéseket a Szabályzat elõírásainak betartá-
sával végezzék, beleértve az elõzetes értesítés nélküli, a
versenyen kívüli és versenyen történõ vizsgálatot;

b) ösztönözni és segíteni a sportszervezeteket és dop-
pingellenes szervezeteket olyan megállapodások tárgyalá-
sok útján történõ létrehozásában, amelyek lehetõvé teszik,
hogy tagjaikat egy másik ország megfelelõ felhatalmazás-
sal rendelkezõ doppingellenõr-csoportjai vizsgálhassák
meg;

c) vállalni, hogy a joghatóságukon belül segítik a sport-
szervezeteket és doppingellenes szervezeteket, hogy a
doppingellenõrzés elemzési feladatainak elvégzése céljá-
ból akkreditált doppingellenõrzõ laboratóriumhoz juthas-
sanak.

III. Rész

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS

13. Cikk

A doppingellenes szervezetek és sportszervezetek közötti
együttmûködés

A jelen Egyezmény céljai nemzetközi szinten történõ
elérésének érdekében a Részes Államok kötelesek ösztö-
nözni a saját joghatóságukon belüli és a többi Részes Ál-
lam joghatóságán belüli doppingellenes szervezetek, álla-
mi hatóságok és sportszervezetek közötti együttmûködést.
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14. Cikk

A WADA céljainak támogatása

A Részes Államok vállalják, hogy támogatják a
WADA-nak a nemzetközi doppingellenes harcban megva-
lósuló fontos küldetését.

15. Cikk

A WADA egyenlõ pénzügyi támogatása

A Részes Államok támogatják azt az elvet, hogy a
WADA jóváhagyott költségvetésének elõteremtésébõl az
állami hatóságok és az Olimpiai Mozgalom egyenlõ mó-
don vegye ki részét.

16. Cikk

Nemzetközi együttmûködés a doppingellenõrzésben

Felismerve, hogy a doppingellenes küzdelem csak
akkor lehet hatékony, ha a sportolókat elõzetes értesítés
nélkül lehet ellenõrizni és a mintákat megfelelõ idõben la-
boratóriumi elemzésre lehet küldeni, a Részes Államok,
amennyiben szükséges, saját törvényeikkel és eljárási
rendjükkel összhangban kötelesek

a) a vendéglátó ország nemzeti elõírásainak figye-
lembevételével támogatni a WADA-t és a Szabályzattal
összhangban mûködõ doppingellenes szervezeteket azon
feladatukban, hogy sportolóikon versenyen és versenyen
kívüli doppingellenõrzést végezzenek, függetlenül attól,
hogy a területükön vagy másutt tartózkodnak;

b) elõsegíteni a megfelelõ felhatalmazással rendelkezõ
doppingellenõrzõ csoportoknak a határokon való gyors átju-
tását, amikor doppingellenõrzõ tevékenységet végeznek;

c) együttmûködni a levett minták határokon keresztül
történõ szállításának vagy átvitelének felgyorsításában oly
módon, hogy a minták biztonsága és sérthetetlensége fenn-
tartható legyen;

d) segíteni a különbözõ doppingellenes szervezetek
doppingellenõrzéseinek nemzetközi összehangolását, és
e célból együttmûködni a WADA-val;

e) elõsegíteni a saját joghatóságukon belüli és a többi
Részes Állam joghatóságán belüli doppingellenõrzõ labo-
ratóriumok közötti együttmûködést. Különösen az akkre-
ditált doppingellenõrzõ laboratóriumokkal rendelkezõ Ré-
szes Államoknak kell bátorítaniuk a joghatóságukon belüli
laboratóriumokat, hogy más Részes Államokat támogassa-
nak abban, hogy hozzájuthassanak azokhoz a tapasztala-
tokhoz, jártassághoz és technikákhoz, amelyek – amennyi-
ben ezen államok úgy kívánják – a saját laboratórium felál-
lításához szükségesek;

f) ösztönözni és támogatni a kijelölt doppingellenes
szervezetek közötti, a Szabályzattal összhangban lévõ,
kölcsönös vizsgálati megállapodások létrejöttét;

g) kölcsönösen elismerni bármely doppingellenes szer-
vezetnek a Szabályzatnak megfelelõen végzett doppingel-
lenõrzési és eredménykezelési eljárását, beleértve a dop-
pingbüntetéseket is.

17. Cikk

Önkéntes Pénzalap

1. Ezennel létrehozásra kerül a „Dopping felszámolá-
sáért létesített pénzalap”, a továbbiakban: Önkéntes Pénz-
alap. Az Önkéntes Pénzalap az UNESCO Pénzügyi sza-
bályzatának megfelelõen létesített bizalmi letétekbõl áll.
Minden, a Részes Államok vagy egyéb szereplõk által
nyújtott hozzájárulás önkéntes alapon történik.

2. Az Önkéntes Pénzalap forrásai az alábbiakból tevõd-
nek össze:

a) a Részes Államok által nyújtott hozzájárulások;
b) hozzájárulás, ajándék vagy hagyaték, melyek szár-

mazhatnak:
(i) más államoktól,
(ii) az Egyesült Nemzetek keretén belüli szervezetektõl

és programoktól, vagy
(iii) állami vagy magánszervezetektõl, illetve magán-

személyektõl;
c) az Önkéntes Pénzalap forrásai után járó kamatok;
d) gyûjtésekbõl származó összegek, valamint az Önkén-

tes Pénzalap javára szervezett események bevételei;
e) bármely más forrás, amelyet az Önkéntes Pénzalap sza-

bályzatának engedélyével a Felek Konferenciája szed be.

3. A Részes Államok által az Önkéntes Pénzalap részére
nyújtott hozzájárulások nem tekinthetõk olyannak, mint
ami helyettesítheti a Részes Államoknak a WADA éves
költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettségét.

18. Cikk

Az Önkéntes Pénzalap felhasználása és a vele való
rendelkezés

Az Önkéntes Pénzalap forrásait a Felek Konferenciája
osztja el az általuk elfogadott tevékenységek finanszírozásá-
ra, különösen arra, hogy – a WADA céljainak figyelembe-
vételével – segítsék a Részes Államokat a jelen Egyezmény
rendelkezéseivel összhangban levõ doppingellenes progra-
mok kialakításában és végrehajtásában, valamint hogy fe-
dezze a jelen Egyezmény mûködési költségeit. Semmilyen
politikai, gazdasági vagy egyéb feltétel sem fûzhetõ az Ön-
kéntes Pénzalapba tett hozzájárulásokhoz.
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IV. Rész

NEVELÉS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS

19. Cikk

Általános nevelési és felvilágosítási elvek

1. A Részes Államok a lehetõségeikhez mérten vállal-
ják, hogy doppingellenes nevelési és felvilágosítási prog-
ramokat támogatnak, alakítanak ki, illetve valósítanak
meg. Általánosságban, ezek a programok a sportolók szá-
mára naprakész és pontos információt nyújtanak

a) a doppingnak a sport etikai értékeire való veszélyes-
ségérõl;

b) a dopping egészségügyi következményeirõl.

2. A fentieken túl a nevelési és felvilágosítási progra-
moknak, különösen a felvilágosítás kezdeti idõszakában, a
sportolók és a sportolókat támogató személyzet részére
naprakész és pontos információt kell nyújtani az alábbi te-
rületeken:

a) a doppingellenõrzésekrõl;
b) a sportolóknak a dopping elleni küzdelemmel kap-

csolatos jogairól és kötelességeirõl, beleértve a Szabály-
zattal kapcsolatos információkat és az adott sportágak és a
doppingellenes szervezetek doppingellenes politikájáról.
Az ilyen információknak tartalmazni kell a doppingvétség
elkövetésének a következményeit;

c) a tiltott szerek és módszerek listájáról, valamint a
gyógyászati célú mentesség szabályairól;

d) táplálékkiegészítõkrõl.

20. Cikk

Szakmai magatartáskódex

A Részes Államok ösztönözni kötelesek az illetékes
szakmai szövetségeket és intézményeket, hogy olyan ma-
gatartáskódexet és doppingellenes gyakorlati magatartást
és etikai elveket dolgozzanak ki és valósítsanak meg, ame-
lyek megfelelnek a Szabályzat elõírásainak.

21. Cikk

A sportolók és a sportolókat segítõ
személyzet bevonása

A Részes Államok kötelesek ösztönözni, és a lehetõsé-
geikhez mérten támogatni a sportolóknak és a sportolókat
segítõ személyzetnek a sport és más releváns szervezetek
doppingellenes tevékenységben való részvételét, valamint
a joghatóságukon belül lévõ sportszervezeteket is arra ösz-
tönözni, hogy ugyanezt tegyék.

22. Cikk

A sportszervezetek és a folyamatos doppingellenes
nevelés és felvilágosítás

A Részes Államok kötelesek arra ösztönözni a sport-
szervezeteket és doppingellenes szervezeteket, hogy a fen-
ti 19. Cikkben meghatározott témákban a sportolók és a
sportolókat segítõ személyzet számára folyamatosan neve-
lési és felvilágosítási programokat végezzenek.

23. Cikk

A nevelés és felvilágosítás terén való együttmûködés

A Részes Államok kötelesek kölcsönösen együttmû-
ködni és amennyiben szükséges, az illetékes szervezetek-
kel megosztani a hatékony doppingellenes programokkal
kapcsolatos információkat, gyakorlatot és tapasztalatot.

V. Rész

KUTATÁS

24. Cikk

A doppingellenes kutatás támogatása

A Részes Államok vállalják, hogy az alábbi területeken
– lehetõségeikhez mérten – a sportszervezetekkel és más
illetékes szervezetekkel együttmûködve ösztönzik és elõ-
segítik a doppingellenes kutatásokat:

a) megelõzés, kimutatási módszerek, a dopping maga-
tartásbeli és társadalmi vonatkozásai, valamint egészség-
ügyi következményei;

b) a személyiségi jogok sérthetetlenségét tiszteletben
tartó, tudományosan megalapozott fiziológiai és pszicho-
lógiai felvilágosító programok kidolgozása;

c) minden, a tudományos fejlõdés által keletkezett új
szer és módszer felhasználása.

25. Cikk

A doppingellenes kutatás jellege

A fenti 24. Cikkben lefektetett doppingellenes kutatás
elõsegítése során a Részes Államok kötelesek biztosítani,
hogy az ilyen kutatás

a) megfeleljen a nemzetközileg elismert etikai gyakor-
latnak;

b) elkerülje a tiltott szereknek és tiltott módszereknek
sportolókon való alkalmazását;
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c) megfelelõ elõvigyázatossággal történjen, elkerülen-
dõ az eredményekkel való visszaéléseket, illetve azoknak
dopping célú felhasználását.

26. Cikk

A doppingellenes kutatás eredményeinek megosztása

A nemzeti és nemzetközi jog betartásával a Részes Álla-
mok kötelesek – amennyiben szükséges – megosztani a
doppingellenes kutatási eredményeket más Részes Álla-
mokkal és a WADA-val.

27. Cikk

Sporttudományos kutatás

A Részes Államok kötelesek ösztönözni:
a) a tudományos és orvostársadalmat, hogy a Szabályzat

elveivel összhangban álló sporttudományos kutatásokat
folytassanak;

b) a joghatóságukon belüli sportszervezeteket és sporto-
lókat segítõ személyzetet, hogy alkalmazzák a Szabályzat
elveivel összhangban álló sporttudományos kutatások
eredményeit.

VI. Rész

AZ EGYEZMÉNY NYOMON KÖVETÉSE

28. Cikk

A Felek Konferenciája

1. Ezúttal létrehozásra kerül a Felek Konferenciája. A
Felek Konferenciája a jelen Egyezmény szuverén testülete.

2. A Felek Konferenciája a rendes üléseit elvben két-
évenként köteles tartani. Amennyiben a Felek Konferen-
ciája úgy határoz, vagy a Részes Államok egy harmada azt
kéri, rendkívüli ülést is tarthat.

3. A Felek Konferenciáján a Részes Államok mindegyi-
kének egy szavazata van.

4. A Felek Konferenciája köteles saját Ügyrendet elfo-
gadni.

29. Cikk

A Felek Konferenciája munkáját segítõ tanácsadó
szervezet, valamint megfigyelõk

A WADA felkérést kap, hogy a Felek Konferenciája ta-
nácsadó szervezete legyen. A Nemzetközi Olimpiai Bi-

zottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, az Európa
Tanács, a Testnevelésért és Sportért Felelõs Kormányközi
Bizottság (CIGEPS) megfigyelõi meghívást kapnak. A Fe-
lek Konferenciája dönthet abban, hogy más illetékes szer-
vezetek megfigyelõi felkérést kapjanak.

30. Cikk

A Felek Konferenciája feladatai

1. A jelen Egyezmény egyéb rendelkezéseiben megha-
tározottak mellett, a Felek Konferenciája az alábbi felada-
tokat köteles ellátni:

a) elõsegíti a jelen Egyezmény céljainak megvalósulá-
sát;

b) megvitatja a WADA-val való viszonyát, tanulmá-
nyozza a WADA éves költségvetése finanszírozásának
mechanizmusát. Nem-részes államok is meghívhatók a
megbeszélésekre;

c) a 18. cikk rendelkezéseivel összhangban tervet fogad
el az Önkéntes Pénzalap forrásainak felhasználására;

d) megvizsgálja a Részes Államoknak a 31. Cikk ren-
delkezései alapján benyújtott jelentéseit;

e) a 31. Cikk rendelkezéseivel összhangban, a dopping-
ellenes rendszerek fejlõdésére való reagálásként, folyama-
tos jelleggel vizsgálja a jelen Egyezmény betartásának
nyomon követését. Bármely ellenõrzõ mechanizmus vagy
intézkedés, amely túlmegy a 31. Cikk által meghatározott
kereteken, a 17. Cikk által létrehozott Önkéntes Pénzalap-
ból kerül finanszírozásra;

f) jóváhagyás céljából megvizsgálja a jelen Egyezmény
módosítására benyújtott tervezeteket;

g) jóváhagyás céljából, a jelen Egyezmény 34. Cikké-
nek rendelkezéseivel összhangban, megvizsgálja a Dop-
pinglistában és a Gyógyászati célú mentesség megadásá-
nak szabályaiban a WADA által elfogadott módosításokat;

h) meghatározza és végrehajtja a Részes Államok és a
WADA között a jelen Egyezmény keretein belül történõ
együttmûködést;

i) minden egyes ülése elõtt, megvizsgálás céljából, je-
lentést kér a WADA-tól a Szabályzat végrehajtásáról.

2. Feladatainak teljesítésében a Felek Konferenciája
együttmûködhet más kormányközi testületekkel.

31. Cikk

A Felek Konferenciájához benyújtott
nemzeti beszámolók

Kétévente a Részes Államok a Titkárságon keresztül az
UNESCO valamelyik hivatalos nyelvén eljuttatnak a Fe-
lek Konferenciájához minden, az általuk a jelen Egyez-
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mény rendelkezéseiben lefektetett célok megvalósítása ér-
dekében tett intézkedésükkel kapcsolatos információt.

32. Cikk

A Felek Konferenciája Titkársága

1. A Felek Konferenciája Titkárságát az UNESCO Fõ-
igazgatója köteles biztosítani.

2. A Felek Konferenciája kérésére az UNESCO Fõigaz-
gatója köteles a lehetõ legteljesebb mértékben igénybe
venni a WADA által a Felek Konferenciája által elfogadott
feltételek alapján nyújtott szolgáltatásokat.

3. Az Egyezménnyel kapcsolatos mûködési költségek
szükséges szintû finanszírozása az UNESCO meglevõ for-
rásain belül annak rendes költségvetésébõl, a fenti
17. Cikk által létrehozott Önkéntes Pénzalapból, vagy a
kettõ megfelelõ kombinációjának kétévenként megállapí-
tott formája segítségével történik. A Titkárságnak a rendes
költségvetésbõl történõ finanszírozása szigorúan takaré-
kos módon történhet, és elfogadott vélemény, hogy önkén-
tes adományokra is szükség lesz az Egyezmény finanszíro-
zása céljára.

4. A Titkárság köteles elkészíteni a Felek Konferenciája
dokumentációját, az értekezletek napirendtervezetét, vala-
mint köteles biztosítani a határozatok végrehajtását.

33. Cikk

Az Egyezmény módosítása

1. Minden Részes Államnak lehetõsége van arra, hogy
az UNESCO Fõigazgatójához címezve írásos közlemény-
ben javaslatot tegyen a jelen Egyezmény módosítására. Az
UNESCO Fõigazgatója köteles az ilyen közleményeket el-
juttatni minden Részes Államhoz. Amennyiben a közle-
mény köröztetését követõ hat hónapon belül a Részes Ál-
lamoknak legalább a fele hozzájárulását adja, akkor a Fõ-
igazgató köteles az ilyen javaslatokat a Felek Konferenciá-
jának következõ ülése elé terjeszteni.

2. A módosításoknak a Felek Konferenciája általi elfo-
gadásához a jelen lévõ Részes Államok kétharmados sza-
vazati többsége szükséges.

3. Elfogadás után a jelen Egyezmény módosításait rati-
fikálás, megerõsítés, jóváhagyás, illetve csatlakozás céljá-
ból a Részes Államok elé kell terjeszteni.

4. A módosításokat ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó, il-
letve azokhoz csatlakozó Részes Államok vonatkozásában

a módosítások három hónappal azt követõen lépnek ha-
tályba, miután a Részes Államok két harmada letétbe he-
lyezte a jelen Cikk 3. pontjában hivatkozott dokumentu-
mokat. Ezt követõen minden, valamely módosítást ratifi-
káló, megerõsítõ, jóváhagyó, illetve ahhoz csatlakozó Ré-
szes Állam vonatkozásában az említett módosítás három
hónappal azt követõen lép hatályba, miután az adott Ré-
szes Állam letétbe helyezte a saját ratifikálási, megerõsíté-
si, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányát.

5. Az az állam, amely a jelen cikkely 4. pontja értelmé-
ben hatályossá váló módosítást követõen válik részesévé a
jelen Egyezménynek, ettõl eltérõ szándékú nyilatkozat
hiányában úgy tekintendõ, mint:

a) a módosított jelen Egyezmény Részese;
b) a nem módosított Egyezmény Részese bármely, a

módosítások által nem kötelezett Részes Állam vonatko-
zásában.

34. Cikk

Az Egyezmény mellékleteinek módosítására vonatkozó
különleges eljárás

1. Amennyiben módosítja a tiltott szerek és módszerek
listáját, valamint a gyógyászati célú mentesség szabályait,
a WADA az UNESCO Fõigazgatójához címzett írásos ér-
tesítés formájában tájékoztathatja õt a módosításokról. Az
UNESCO Fõigazgatója köteles haladéktalanul olyként ér-
tesíteni minden Részes Államot az ilyen változásokról,
mint amelyek a jelen Egyezmény egy adott Mellékletének
módosítására tett javaslatok. A Mellékletek módosításá-
nak jóváhagyására a Felek Konferenciájának egyik ülésén
vagy írásos konzultáció formájában kerül sor.

2. A Részes Államoknak a Fõigazgató értesítésétõl szá-
mítva 45 nap áll rendelkezésre, hogy a javasolt módosítás-
sal szembeni ellenzésüket a Fõigazgatónál kifejezzék akár
írásban – amennyiben írásos konzultáció történt –, vagy a
Felek Konferenciáján. Amennyiben a Részes Államok
kétharmada nem fejezi ki ellenzését, a javasolt módosítás a
Felek Konferenciája által elfogadottnak tekintendõ.

3. A Fõigazgató köteles a Részes Államokat értesíteni
a Felek Konferenciája által elfogadott módosításokról.
A módosítások az értesítést követõ 45 nap múlva lépnek
életbe, kivéve, ha valamely Részes Állam már elõzõleg ér-
tesítette a Fõigazgatót, hogy nem fogadja el ezeket a mó-
dosításokat.

4. Arra a Részes Államra nézve, amely elõzõleg értesí-
tette a Fõigazgatót, hogy nem fogad el egy, az elõzõ pon-
tok szerint jóváhagyott módosítást, a nem módosított Mel-
léklet továbbra is kötelezõ érvényû marad.

4–5. szám SPORTÉRTESÍTÕ 77



VII. Rész

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. Cikk

Szövetségi vagy nem egységes alkotmánnyal rendelkezõ
államok

A szövetségi vagy nem egységes alkotmánnyal rendel-
kezõ Részes Államokra az alábbi elõírások vonatkoznak:

a) A jelen Egyezmény azon elõírásainak tekintetében,
amelyeknek a hatályba léptetése a szövetségi vagy a köz-
ponti hatalom joghatósága alá tartozik, a szövetségi vagy a
központi kormány kötelezettségei azonosak a nem szövet-
ségi államberendezkedésû Részes Államokéval;

b) A jelen Egyezmény azon elõírásainak tekintetében,
amelyeknek a hatályba léptetése olyan saját alkotmányo-
zási jogú államok, országok, tartományok vagy kantonok
joghatósága alá tartozik, amelyekre nézve a szövetségi ál-
lam alkotmányos rendje a törvényhozási intézkedések te-
kintetében nem bír kötelezõ hatállyal, a szövetségi kor-
mány köteles tájékoztatni az ilyen államok, országok, tar-
tományok vagy kantonok illetékes hatóságait az elfoga-
dásra vonatkozó ajánlásukról.

36. Cikk

Ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás

A jelen Egyezménynek az UNESCO tagállamai által
történõ ratifikálására, megerõsítésére, jóváhagyására vagy
a hozzá való csatlakozásra az államok megfelelõ alkotmá-
nyos eljárásainak függvényében kerül sor. A ratifikációs,
a megerõsítési, a jóváhagyási vagy a csatlakozási doku-
mentumokat az UNESCO Fõigazgatójánál kell letétbe
helyezni.

37. Cikk

Hatálybalépés

1. A jelen Egyezmény annak a hónapnak az elsõ napján
lép hatályba, miután egy hónap eltelt azt követõen, hogy
letétbe helyezték a harmincadik ratifikációs, megerõsítési,
jóváhagyási vagy csatlakozási okmányt.

2. Bármely állam vonatkozásában, amely késõbb kife-
jezi jóváhagyását, hogy rá nézve kötelezõ legyen, a jelen
Egyezmény annak a hónapnak az elsõ napján lép hatályba,
miután egy hónap eltelt azt követõen, hogy letétbe helyez-
ték az adott állam ratifikációs, megerõsítési, jóváhagyási
vagy csatlakozási okmányát.

38. Cikk

Az Egyezmény területi hatálya

1. Bármely állam a ratifikációs, megerõsítési, jóváha-
gyási vagy csatlakozási okmányának letétbe helyezésekor
nyilatkozatban határozhatja meg azt területet vagy azokat
a területeket, amelyek nemzetközi kapcsolataiért felelõs-
séget visel, és amelyekre a jelen Egyezmény érvényes.

2. Egy késõbbi idõpontban bármely Részes Állam az
UNESCO-hoz intézett nyilatkozatban kiterjesztheti a jelen
Egyezmény alkalmazását bármely, a nyilatkozatban meg-
határozott területre. Az ilyen terület vonatkozásában az
Egyezmény annak a hónapnak az elsõ napján lép hatályba,
miután egy hónap eltelt a nyilatkozatnak a letéteményes
általi kézhezvételét követõen.

3. Bármely, a fenti két pont szerint tett nyilatkozat, az
ilyen nyilatkozatban említett terület vonatkozásában,
visszavonható az UNESCO-hoz intézett értesítés formájá-
ban. Az ilyen visszavonás annak a hónapnak az elsõ nap-
ján lép hatályba, miután egy hónap eltelt a nyilatkozatnak
a letéteményes általi kézhezvételét követõen.

39. Cikk

Felmondás

A jelen Egyezményt minden egyes Részes Állam fel-
mondhatja. A felmondást írásos nyilatkozatban kell közöl-
ni és az UNESCO Fõigazgatójánál letétbe kell helyezni.
A felmondás annak a hónapnak az elsõ napján lép hatály-
ba, miután hat hónap eltelt a felmondó nyilatkozat kézhez-
vételét követõen. Ez semmilyen formában nem befolyá-
solhatja az érintett Részes Államnak a felmondás hatályos-
sá válásáig fennálló pénzügyi kötelezettségeit.

40. Cikk

Letéteményes

A Jelen Egyezmény és annak módosításai vonatkozásá-
ban az UNESCO Fõigazgatója legyen a Letéteményes. Le-
téteményesként az UNESCO Fõigazgatója tájékoztatja a
Részes Államokat, illetve a szervezet tagállamait az aláb-
biakról:

a) bármely ratifikálási, megerõsítési, jóváhagyási vagy
csatlakozási okirat letétbe helyezése;

b) a jelen Egyezménynek a fenti 31. Cikk rendelkezései
alapján való hatálybalépése;

c) bármely, a fenti 31. Cikk rendelkezései alapján elké-
szült jelentés létrejötte;
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d) bármely, a fenti 33. és 34. Cikk alapján az Egyez-
ményben vagy annak Mellékleteiben történt módosítás,
valamint a módosítás hatálybalépésének dátuma;

e) bármely, a fenti 38. Cikk rendelkezései szerinti nyi-
latkozat vagy értesítés;

f) bármely, a fenti 39. Cikk rendelkezései szerint tett
nyilatkozat, valamint a nyilatkozat hatálybalépésének dá-
tuma;

g) bármely más, a jelen Egyezménnyel kapcsolatos lé-
pés, értesítés vagy közlemény.

41. Cikk

Nyilvántartásba vétel

Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikkének
megfelelõen, az UNESCO Fõigazgatójának kérése alap-
ján, a jelen Egyezmény az Egyesült Nemzetek Titkárságán
nyilvántartásba kerül.

42. Cikk

Hiteles szövegek

1. A jelen Egyezmény, a Mellékleteit is beleértve, arab,
kínai, angol, francia, orosz és spanyol nyelven íródott, és a
hat szöveg mindegyike hiteles.

2. A jelen Egyezmény Függelékei arab, kínai, angol,
francia, orosz és spanyol nyelven íródtak.

43. Cikk

Fenntartások

Nem engedélyezettek az olyan fenntartások, amelyek
nincsenek összhangban a jelen Egyezmény tárgyával és
céljaival.

Készült 2005. október 19-én, Párizsban, az UNESCO
Közgyûlésének 33. ülésén két hiteles példányban, amelye-
ket az UNESCO Közgyûlésének Elnöke és az UNESCO
Fõtitkára írt alá, és amelyeket az UNESCO archívumában
fognak letétbe helyezni.

MELLÉKLETEK

I. Tiltó Lista – Nemzetközi Követelmények
II. A gyógyászati célú mentesség megadásának szabályai

FÜGGELÉKEK

1. Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat
2. Laboratóriumokra vonatkozó nemzetközi követel-

mények
3. Nemzetközi vizsgálati követelmények

I. MELLÉKLET

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES
ÜGYNÖKSÉG

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES
SZABÁLYZAT

2005. ÉVI TILTÓ LISTA
NEMZETKÖZI KÖVETELMÉNYEK

A tiltó lista hivatalos szövegét a Nemzetközi Doppingel-
lenes Ügynökség (WADA) tartja karban és teszi közzé angol
és francia nyelven. Az angol és francia nyelvû változat kö-
zötti ellentmondás esetén az angol nyelvû szöveg az irány-
adó.

A tiltó lista 2005. január 1-jén lép hatályba.

Bármely gyógyszer csak orvosilag indokolt esetben al-
kalmazható.

MINDENKOR (VERSENYEKEN ÉS VERSENYEN
KÍVÜL IS) TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK

TILTOTT SZEREK

S1. ANABOLIKUS SZEREK

Az anabolikus szerek használata tilos.

1. Anabolikus androgén szteroidok (AAS)
a) Exogén* anabolikus androgén szteroidok, köztük:
18 -homo-17 -hydroxyestr-4-en-3-one; bolastero-

ne; boldenon; boldione; calusterone; clostebol; dana-
zol; dehydrochlormethyl-testosterone; delta1-andros-
tene-3,17-dione; delta1-androstendiol; delta1-dihyd-
ro-testosterone; drostanolone; ethylesterenol; fluoxy-
mesteron; formebolon; furazabol; gestrinone; 4-hyd-
roxytestosterone; 4-hydroxy-19-nortestosterone; mes-
tanolon; mesterolon; metenolon; methandienon; met-
handriol; methyldienolone, methyltrienolone; methyl-
testosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostene-
diol; 19-norandrostenedione; norbolethone; norcloste-
bol; norethandrolon; oxabolone; oxandrolon; oxymes-
teron; oxymetholon; quinbolon; stanozolol; stenbolon;
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tetrahydrogestrinone; trenbolon és más hasonló kémiai
szerkezettel vagy hasonló biológiai hatással rendelkezõ
anyagok.

b) Endogén** anabolikus androgén szteroidok:
androstenediol (androst-5-ene-3 ,17 -diol); andros-

tendione (androst-4-ene-3,17-dione); dehydroepiand-
rosteron (DHEA); dihydro-testosteron; tesztoszteron,
és a következõ metabolitok és izomerek: 5 -androsta-
ne-3 , 17 -diol; 5 -androstane-3 ,17 -diol; 5 -and-
rostane-3 ,17 -diol; 5 -androstane-3 ,17 -diol; and-
rost-4-ene-3 ,17 -diol; androst-4-ene-3 ,17 -diol;
androst-4-ene-3 ,17 -diol; androst-5-ene-3 ,17 -diol;
androst-5-ene-3 ,17 -diol; androst-5-ene-3 ,17 -diol;
4-androstenediol (androst-4-ene-3 ,17 -diol); 5-and-
rostenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydro-
testosterone; 3 -hydroxy-5 -androstan-17-one;
3 -hydroxy-5 -androstan-17-one; 19-norandrostero-
ne; 19-noretiocholanolone.

Amennyiben valamely tiltott anyagot (lásd a fenti felso-
rolást) az emberi szervezet természetes módon is termel-
het, a minta akkor minõsül pozitívnak a tiltott szerre néz-
ve, ha a tiltott szer vagy metabolitjainak, illetve markerei-
nek koncentrációja vagy más releváns aránya a sportoló
mintájában az emberben mért szokásos értékhatáron kívül
esik úgy, hogy valószínûtlen, hogy az a normál endogén
termelés eredménye. A minta nem tekinthetõ pozitívnak a
tiltott szerre nézve, ha a sportoló bizonyítékot szolgáltat
arra nézve, hogy a tiltott szer vagy metabolitjainak, illetve
markereinek koncentrációja és/vagy releváns arányainak
értéke élettani vagy patológiás eredetû. Minden esetben
azonban, bármilyen koncentráció esetén a laboratórium
pozitív analitikai eredményt ad, amennyiben megbízható
analitikai módszerrel kimutatja, hogy a tiltott szer exogén
eredetû.

Ha a laboratóriumi eredmény nem egyértelmû és a min-
tában nem mutatható ki az elõzõ bekezdésben meghatáro-
zott koncentráció, valamint ha komoly gyanú áll fenn a til-
tott szer használatára, az illetékes doppingellenes szerve-
zetnek további vizsgálatot, például referencia szteroid pro-
fillal való összehasonlítást kell elrendelnie a tiltott szer
esetleges használatának megállapítására.

Amennyiben a laboratóriumi eredmény szerint a vize-
letmintában a T/E arány magasabb mint négy (4) az egy-
hez (1), kötelezõ további vizsgálatokat végezni annak
megállapítására, hogy az arány élettani vagy patológiás
eredetû-e, kivéve, ha a laboratórium megbízható analitikai
módszer alapján pozitív analitikai eredményt ad, kimutat-
va a tiltott szer exogén eredetét.

Bármely további vizsgálat esetén át kell tekinteni a
megelõzõ és újabb vizsgálati eredményeket. Amennyiben
korábbi vizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésre,
a sportolót egy három hónapos idõszakon belül legalább
három alkalommal elõre be nem jelentett vizsgálatnak kell
alávetni.

Ha a sportoló nem mûködik együtt a vizsgálatokkal
kapcsolatban, mintáját a tiltott anyagra nézve pozitívnak
kell tekinteni.

2. Egyéb anabolikus hatású szerek, a teljesség igénye
nélkül:

Clenbuterol, zeranol, zilpaterol.

Ebben a részben:

* ,,exogén”-nek nevezzük mindazon anyagokat, amelyeket az emberi
szervezet természetes módon nem képes elõállítani.

** ,,endogén”-nek nevezzük mindazon anyagokat, amelyeket az emberi
szervezet természetes úton képes elõállítani.

S2. HORMONOK ÉS ROKONVEGYÜLETEK
A következõ szerek tiltottak, beleértve a hasonló kémiai

szerkezettel vagy hasonló biológiai hatással rendelkezõ
szereket, továbbá a felsorolt anyagok szervezetben való
felszabadulását befolyásoló faktorokat:

1. Eritropoietin (EPO)
2. Növekedési hormon (hGH), inzulin típusú növeke-

dési faktor (IGF-1), mechano növekedési faktorok
(MGF)

3. Gonadotróp hormonok (LH, hCG)
4. Inzulin
5. Kortikotróp hormonok.
Annak kivételével, ha a sportoló bizonyítani tudja, hogy

a koncentráció fiziológiás vagy patológiás eredetû, a min-
tát a tiltott szerre (lásd a fenti listát) nézve pozitívnak kell
tekinteni, amennyiben a tiltott szer vagy metabolitjainak
koncentrációja és/vagy releváns aránya vagy markere a
sportoló mintájában az emberben mért szokásos értékhatá-
ron kívül esik úgy, hogy valószínûtlen, hogy az a normál
endogén termelés eredménye.

Hasonló kémiai szerkezettel vagy hasonló biológiai ha-
tással rendelkezõ anyagok, diagnosztikai markerek, vagy a
fent felsorolt hormonok szervezetben való felszabadulását
befolyásoló faktorok jelenléte, illetve bármilyen más ered-
mény, amely azt jelzi, hogy a kimutatott szer exogén ere-
detû, pozitív analitikai eredménnyel jár.

S3. BÉTA-2-AGONISTÁK
Minden béta-2-agonista, beleértve a D- és L-izomereket

is, tiltott. Ezek használata gyógyászati célú mentességet
igényel.

Kivételt képez a formoterol, salbutamol, salmeterol és
terbutalin, amelyek inhalációs formában asztma és terhe-
lés által kiváltott asztma/hörgõgörcs megelõzése és/vagy
kezelése céljából történõ használata egyszerûsített gyó-
gyászati célú mentességet igényel.

A gyógyászati célú mentesség megléte ellenére,
amennyiben a laboratórium 1000 ng/ml feletti salbutamol
(szabad plusz glükuronid) koncentrációt mér, ezt pozitív
analitikai eredménynek kell tekinteni, kivéve, ha a spor-
toló bizonyítja, hogy a normál értéktõl eltérõ mérési ered-
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mény inhalációs formában alkalmazott salbutamol gyó-
gyászati célú alkalmazásának következménye.

S4. ANTIÖSZTROGÉN AKTIVITÁSÚ RENDEL-
KEZÕ SZEREK

A következõ csoportokba sorolt antiösztrogén hatással
rendelkezõ szerek tiltottak:

1. Aromatáz inhibitorok a teljesség igénye nélkül:
anastrozole, letrozole, aminoglutethimide, exemestane,
formestane, testolactone

2. Szelektív ösztrogénreceptor modulátorok (SERM) a
teljesség igénye nélkül: raloxifene, tamoxifen, toremifene

3. Egyéb antiösztrogén hatással rendelkezõ szerek a
teljesség igénye nélkül: clomiphene, cyclofenil, fulvest-
rant.

S5. DIURETIKUMOK ÉS MÁS FEDÕ SZEREK
A diuretikumok és más fedõ szerek tiltottak.
Fedõszerek a teljesség igénye nélkül:
diuretikumok*, epitesztoszteron, probenicid, -re-

duktáz inhibitorok (pl. finasterid, dutasterid), plazma
expanderek (pl. albumin, dextrán, hidroxietil kemé-
nyítõ).

* A gyógyászati célú mentesség nem érvényes, ha a sportoló vizeletében a
diuretikum mellett bármely tiltott szer a megengedett határértéken vagy ez
alatti koncentrációban mutatható ki.

Diuretikumok többek között:
acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenone,

chlortalidon, etakrinsav, furosemid, indapamid, meto-
lazon, spironolacton, tiazidok (pl. bendroflumetiazid,
klórtiazid, hidroklórtiazid) triamterén és más szerek,
amelyek hasonló kémiai szerkezettel vagy hasonló bioló-
giai hatással rendelkeznek.

TILTOTT MÓDSZEREK

M1. OXIGÉNTRANSZFER NÖVELÉSE
Tiltottak a következõk:
a) Vérdopping, így az autológ, homológ vagy heterológ

vér vagy bármilyen eredetû vörösvértesteket tartalmazó
termékek alkalmazása, kivéve a gyógyászati célú kezelés
esetét.

b) Az oxigén felvételét, szállítását vagy átadását mester-
ségesen fokozó termékek, ideértve többek között: perfluo-
ro vegyületek, efaproxiral (RSR13) és módosított hemog-
lobin termékek (pl. hemoglobin alapú vérpótló készítmé-
nyek, mikrokapszulázott hemoglobin termékek.)

M2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI MANIPULÁCIÓK
Az alábbiak tiltottak:
Mindazon hamisítási eljárások és hamisítási próbálko-

zások, amelyek célja a doppingellenõrzés során levett min-
ta szabályosságának és érvényességének megváltoztatása.

Idetartozik a teljesség igénye nélkül az intravénás infú-
zió*, a katéterezés és a vizeletminta helyettesítése.

* A legitim akut orvosi kezelést kivéve az intravénás infúzió tiltott.

M3. GÉNDOPPING
Tiltott a sejtek, gének, genetikai elemek olyan nem gyó-

gyászati célú használata, illetve a génexpresszió olyan
nem gyógyászati célú módosítása, amely alkalmas a sport-
teljesítmény növelésére.

TILTOTT SZEREK
ÉS MÓDSZEREK VERSENYEN

A fent definiált S1-S5 és M1-M3 csoportokon kívül
a következõ csoportok tiltottak versenyen:

TILTOTT SZEREK

S6. STIMULÁNSOK
A következõ stimuláns hatással rendelkezõ szerek tiltot-

tak, beleértve azok mindkét optikai (D- és L-) izomerét, ha
létezik:

adrafinil, amfepramon, amiphenazol, amfetamin,
amfetaminil, benzfetamin, bromantan, carphedon, cat-
hin*, clobenzorex, kokain, dimetil-amfetamin, efed-
rin**, etil-amfetamin, etilefrin, famprofazon, fencam-
famin, fencamin, fenetyllin, fenfluramin, fenproporex,
furfenorex, mefenorex, mephentermin, mesocarb,
methamfetamin, metil-amfetamin, methylendioxy-
amphetamin, methylendioxy-methamphetamin, metil-
efedrin**, methylphenidat, modafinil, nikethamid,
norfenfluramin, parahydroxyamphetamine, pemolin,
phendi-metrazin, phenmetrazin, phentermin, prolin-
tan, selegiline, sztrichin, valamint a hasonló kémiai szer-
kezettel vagy hasonló biológiai hatással*** rendelkezõ
szerek.

* Cathin vizeletben 5 mikrogramm/ml koncentráció felett tiltott.
** Az efedrin és metilefedrin vizeletben 10 mikrogramm/ml koncentrá-

ció felett tiltott.
*** A 2005. évi Megfigyelõ Programban szereplõ szerek (bupropion,

koffein, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradrol, pszeudoefedrin, synefrin)
nem tekintendõk tiltott szernek.

MEGJEGYZÉS: Az adrenalin helyi érzéstelenítõkkel
együtt alkalmazva vagy helyileg alkalmazva (pl. orr, fül)
nem tiltott.

S7. NARKOTIKUMOK
A következõ narkotikumok tiltottak:
buprenorphin, dextromoramid, diamorphin (he-

roin), fentanyl és származékai, hydromorphon, metha-
don, morfin, oxycodon, oxymorhpon, pentazocin, pet-
hidin.

4–5. szám SPORTÉRTESÍTÕ 81



S8. KANNABINOIDOK
A kannabinoidok (pl. hasis, marihuána) tiltottak.

S9. GLÜKOKORTIKOSZTEROIDOK
A glükokortikoszteroidok orális, rektális, intravénás

vagy intramusculáris alkalmazása tiltott. Használatuk gyó-
gyászati célú mentességhez kötött.

Minden más formában való alkalmazásuk egyszerûsí-
tett gyógyászati célú mentességhez kötött.

Bõrgyógyászati készítmények nem tiltottak.

BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK

P1. ALKOHOL
Az alkohol (etilalkohol) csak versenyen tiltott, az alábbi

sportágakban. Az alkohol kimutatása a kilélegzett levegõbõl
és/vagy vérbõl történik. A doppingvétség egyes szövetségek
esetében érvényes küszöbértéke zárójelben látható.

Autóversenyzés (FIA) 0.10 g/l
Biliárd (WCBS) 0,20 g/l
Íjászat (FITA) 0,10 g/l
Karate (WKF) 0,10 g/l
Motorversenyzés (FIM) 0,00 g/l
Mûrepülés (FAI) 0,20 g/l
Modern öttusa (UIPM) 0,10 g/l

beleértve a lövészetet is
Petanque (CMSB) 0,10 g/l
Síelés (FIS) 0,10 g/l

P2. BÉTA BLOKKOLÓK
Ellenkezõ értelmû rendelkezés hiányában a béta blok-

kolók csak versenyen tiltottak, a következõ sportágakban:
Autóversenyzés (FIA)
Biliárd (WCBS)
Birkózás (FILA)
Bob (FIBT)
Bowling (FIQ)
Bridzs (FMB)
Curling (WCF)
Íjászat (FITA) (versenyen kívül is)
Lövészet (ISSF) (versenyen kívül is)
Motorversenyzés (FIM)
Modern öttusa (beleértve a lövészetet is) (IUPM)
Mûrepülés (FAI)
Petanque (CMSB)
Sakk (FIDE)
Síelés (FIS), síugrás és szabadstílusú hódeszka esetén
Torna (FIG)
Úszás (FINA) mûugrás és szinkronúszás esetén
Vitorlázás (ISAF) (csak üldözéses versenyeken a kor-

mányosra vonatkozóan)

A béta-blokkolók a teljesség igénye nélkül a követke-
zõk:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisopro-
lol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol,

labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nado-
lol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

MEGHATÁROZOTT SZEREK*

Meghatározott szerek* az alábbiak:
efedrin, L-metilamfetamin, metilefedrin;
kannabionidok;
minden béta-2-agonista inhalálva, kivéve a clenbute-

rolt;
probenicid;
minden glükokortikoszteroid;
minden béta blokkoló;
alkohol.

* ,,A tiltott anyagok listáján szerepelhetnek olyan meghatározott szerek,
amelyek esetében különösen várható a nem szándékos doppingvétség felmerü-
lése, mivel ezek a szerek számos gyógyszeripari termékben elõfordulnak, illet-
ve mivel a velük mint doppingszerrel való visszaélés várhatóan kevésbé sike-
res.” Ilyen szerek alkalmazásakor lehetséges a doppingvétség enyhébb szank-
cionálása, amennyiben: ,,…a sportoló igazolni tudja, hogy a meghatározott
szer használatára nem a sportteljesítmény fokozása céljából került sor.”

II. MELLÉKLET

GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉG
MEGADÁSÁNAK SZABÁLYAI

Kivonat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
(WADA) „GYÓGYÁSZATI CÉLÚ

MENTESSÉGEKRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI
KÖVETELMÉNY” címû dokumentumából; érvényes

2005. január 1-jétõl

(...)
4. A gyógyászati célú mentesség megadásával kapcso-

latos követelmények

A gyógyászati célú mentesség (TUE), mely engedélyezi
a tiltó listán szereplõ tiltott szer vagy tiltott módszer hasz-
nálatát, sportolóknak adható meg. A mentesség iránti ké-
relmet a TUE bizottság bírálja el. A TUE bizottság tagjait
egy doppingellenes szervezet nevezi ki. A mentesség
szigorúan csak az alábbi követelménye betartásával ad-
ható meg:

[Kommentár: Ez a követelmény minden, a Szabályzat-
ban definiált és annak hatálya alá tartozó sportolóra vo-
natkozik, azaz az ép sportolókra és a fogyatékos sportolók-
ra is. A követelményt az egyén helyzetét figyelembe véve
kell alkalmazni. Például egy olyan mentesség, mely megfe-
lelõ lehet egy fogyatékos sportoló esetében, helytelen lehet
más sportolók esetében.]

4.1. A sportoló köteles a mentesség iránti kérelmet a
rendezvényen való részvételt legalább 21 nappal megelõ-
zõen benyújtani.
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4.2. A sportoló egészségi állapota jelentõsen romlana,
ha a tiltott szert vagy tiltott módszert egy akut vagy króni-
kus állapot vagy betegség kezelése során nem használnák.

4.3. A tiltott szer vagy tiltott módszer gyógyászati célú
alkalmazása nem vezetne fokozottabb teljesítménynöve-
kedéshez, mint ami a ténylegesen fennálló betegség vagy
állapot kezelését követõen a normál egészségi állapot
helyreállásától várható. A tiltott szer vagy tiltott módszer
„alacsony normális” endogén hormonszint növelése érde-
kében történõ alkalmazása nem tekinthetõ elfogadható
gyógyászati beavatkozásnak.

4.4. Az egyébként tiltott szer vagy tiltott módszer hasz-
nálatának nincsen ésszerû gyógyászati alternatívája.

4.5. Az egyébként tiltott szer vagy tiltott módszer alkal-
mazásának szükségessége sem részben, sem egészben nem
fakadhat a tiltó listán szereplõ bármely szer korábbi, nem
gyógyászati célú használatából.

4.6. A gyógyászati célú mentességet az azt kiadó testü-
let visszavonja, ha

a) a sportoló nem felel meg haladéktalanul a mentessé-
get adó doppingellenes szervezet által támasztott követel-
ményeknek és feltételeknek;

b) ha a TUE érvényessége lejárt;
c) ha a sportoló értesítést kap arról, hogy a doppingelle-

nes szervezet visszavonta a gyógyászati célú mentességet.
[Kommentár: Minden TUE a TUE bizottság által meg-

határozott idõtartamú érvényességgel bír. Elõfordulhat,
hogy a TUE által érintett tiltott szer még jelen van a spor-
toló szervezetében, miután a TUE érvényessége lejárt vagy
azt visszavonták. Ilyen esetekben a pozitív eredmény elsõ
felülvizsgálatát végzõ doppingellenes szervezet megvizs-
gálja, hogy az eredmény összhangban van-e azzal az idõ-
ponttal, amikor a TUE érvényessége lejárt vagy azt vissza-
vonták.]

4.7. A TUE iránti kérelem nem vonatkozhat visszame-
nõleges jóváhagyásra, kivéve az alábbi eseteket:

a) ha sürgõsségi ellátás vagy akut állapot kezelése vált
szükségessé; vagy

b) ha kivételes körülmények fennállása miatt nem volt
elegendõ idõ vagy lehetõség arra, hogy a kérelmezõ a dop-
pingellenõrzést megelõzõen mentesség iránti kérelmet
nyújtson be, vagy azt a TUE bizottság elbírálja.

[Kommentár: Az olyan orvosi vészhelyzetek, illetve akut
állapotok, amelyek egyébként tiltott szer vagy tiltott mód-
szer alkalmazását teszik szükségessé még azelõtt, hogy a
TUE iránti kérelem benyújtható lenne, ritkák. Hasonló-
képpen szintén ritkák azok az esetek, amikor egy TUE ké-
relem gyorsított elbírálására van szükség a verseny idõbe-
li közelsége miatt. A gyógyászati célú mentességeket meg-
adó doppingellenes szervezeteknek rendelkezniük kell az
ilyen helyzetek kezeléséhez szükséges belsõ eljárás-
renddel.]

5. Bizalmas adatok védelme

5.1. A kérelmezõnek írásban bele kell egyeznie a kére-
lemhez kapcsolódó adatoknak és információknak a TUE
bizottság tagjaihoz és szükség szerint más független orvosi
vagy tudományos szakértõkhöz, valamint a gyógyászati
célú mentességek kezelésében, felülvizsgálatában és fel-
lebbezési eljárásaiban részt vevõ szükséges munkatársak-
hoz való eljuttatásába.

Amennyiben külsõ független szakértõ közremûködése
válik szükségessé, a kérelem minden adatát közreadják, a
sportoló vagy a sportoló ellátásában részt vevõ azonosítása
nélkül. A kérelmezõnek írásban bele kell egyeznie abba is,
hogy a TUE bizottság határozatait a Szabályzat elõ-
írásainak megfelelõen megküldik a többi releváns dop-
pingellenes szervezetnek.

5.2. A TUE bizottság tagjai és a doppingellenes szerve-
zet érintett munkatársai minden tevékenységüket szigorú
titoktartás mellett végzik. A TUE bizottság minden tagjá-
nak és minden érintett munkatársnak titoktartási nyilatko-
zatot kell aláírni. Különösen bizalmasan kezelik az alábbi
információkat:

a) a sportoló és a sportolót kezelõ orvos(ok) által átadott
egészségügyi információk és adatok;

b) a kérelem adatai, ideértve az eljárásban részt vevõ or-
vos(ok) nevét.

Amennyiben a sportoló meg kívánja vonni a TUE bi-
zottság vagy a WADA TUE bizottságának arra vonatkozó
jogát, hogy a nevében egészségügyi információkhoz fér-
hessen hozzá, a sportolónak errõl írásban kell tájékoztatnia
az orvosát. Ez a döntés azzal a következménnyel jár, hogy
a sportoló nem kapja meg a gyógyászati célú mentességet,
illetve nem hosszabbítják meg a meglévõ gyógyászati célú
mentességének érvényességét.

6. Gyógyászati célú mentességet elbíráló bizottságok
(TUE bizottságok)

A TUE bizottságokat az alábbi elvek szerint kell össze-
állítani:

6.1. A TUE bizottságban legalább három, sportolók el-
látása és kezelése terén tapasztalt és a klinikai, valamint a
sporthoz és testedzéshez kapcsolódó gyógyászatot alapo-
san ismerõ orvosnak kell helyet kapnia. A határozatok füg-
getlenségének biztosítása érdekében a TUE bizottságban
többségben kell lenniük azoknak a tagoknak, akik nem töl-
tenek be hivatalos tisztséget a doppingellenes szervezet-
ben. A TUE bizottság minden tagjának alá kell írnia egy
összeférhetetlenségi nyilatkozatot. A fogyatékos sportoló-
kat érintõ kérelmek esetén a TUE bizottság legalább egy
tagjának kifejezetten a fogyatékos sportolók kezelése és
ellátása terén szerzett konkrét tapasztalatokkal kell bírnia.

6.2. A TUE bizottságok a gyógyászati célú mentességek
iránti kérelmek körülményeinek áttekintéséhez bármilyen

4–5. szám SPORTÉRTESÍTÕ 83



általuk szükségesnek ítélt orvosi vagy tudományos szakér-
tõt igénybe vehetnek.

6.3. A WADA TUE bizottságát a 6.1. pontban rögzített
követelmények szerint kell összeállítani. A WADA TUE
bizottság célja, hogy saját kezdeményezésére felülvizsgál-
ja a doppingellenes szervezetek által adott gyógyászati cé-
lú mentességeket. A Szabályzat 4.4. pontjában foglaltak-
nak megfelelõen a WADA TUE bizottsága jogosult felül-
vizsgálni és hatályon kívül helyezni a doppingellenes szer-
vezetek elutasító határozatait azon sportolók kérésére,
akik mentesség iránti kérelmét a doppingellenes szervezet
megtagadta.

7. Gyógyászati célú mentességek (TUE) kérelmezési el-
járása

7.1. A gyógyászati célú mentesség elbírálására kizáró-
lag a kitöltött kérelem beérkezése után kerülhet sor, mely-
nek tartalmaznia kell minden vonatkozó dokumentumot
(l. a TUE kérelmet az 1. függelékben). A kérelmezési eljá-
rás során az egészségügyi adatokra vonatkozó szigorú ti-
toktartás elveket kell érvényesíteni.

7.2. Az 1. függelékben bemutatott TUE kérelmeket a
doppingellenes szervezetek módosíthatják úgy, hogy to-
vábbi információkra vonatkozó kérdéseket tartalmazza-
nak, de az ûrlap egyes részei vagy sorai nem távolítha-
tók el.

7.3. A TUE ûrlapokat a doppingellenes szervezetek más
nyelvre is lefordíthatják, de az angol vagy francia nyelvû
szövegnek rajta kell maradnia az ûrlapon.

7.4. Egy sportoló egy gyógyászati mentesség iránti ké-
relmet csak egyetlen doppingellenes szervezethez nyújthat
be. A kérelemben szerepelnie kell a sportoló sportágának
és szükség esetén versenyszámának és konkrét pozíciójá-
nak vagy feladatkörének.

7.5. A kérelemben fel kell sorolni minden korábbi
és/vagy aktuális kérelmet, melyek egyébként tiltott szerek
vagy módszerek használatának engedélyezésére irányul-
nak, valamint azokat a testületeket, ahová ezeket benyúj-
tották, és a testületek határozatait.

7.6. A kérelemnek tartalmaznia kell a sportoló teljes
kórtörténetét és a kérelem szempontjából releváns vizsgá-
latok, laboratóriumi vizsgálatok és képalkotó eljárások
eredményeit.

7.7. A doppingellenes szervezet TUE bizottsága által
elõírt további vizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat
és képalkotó eljárásokat a kérelmezõ vagy a kérelmezõ
nemzeti sportszövetsége költségén kell elvégezni.

7.8. A kérelemben szerepelnie kell egy megfelelõ szak-
képesítéssel rendelkezõ orvos által kiadott nyilatkozatnak,
melyben az orvos igazolja az egyébként tiltott szer vagy
módszer alkalmazásának szükségességét a sportoló keze-

lése során, ismertetve azt is, hogy más engedélyezett
gyógymódok miért nem lennének alkalmazhatók az adott
betegség vagy állapot kezelésére.

7.9. Ismertetni kell az adott tiltott szer vagy módszer
alkalmazandó adagját, alkalmazási gyakoriságát, beviteli
módját és alkalmazásának idõtartamát.

7.10. A TUE bizottságnak az összes releváns dokumen-
táció beérkezésétõl számított 30 napon belül kell határoz-
nia, melyet a megfelelõ doppingellenes szervezetnek írás-
ban kell közölnie a sportolóval. Ha a mentességet olyan
sportolónak adták meg, aki szerepel a doppingellenes szer-
vezet nyilvántartott vizsgálati csoportjában, akkor hala-
déktalanul el kell juttatni a jóváhagyást a sportolóhoz és a
WADA-hoz, mely értesítésnek tartalmaznia kell a mentes-
ség idõtartamára és a mentességhez kapcsolódó esetleges
feltételekre vonatkozó információkat.

7.11. a) A WADA TUE bizottsága a sportoló által a
Szabályzat 4.4. pontjának megfelelõen benyújtott felül-
vizsgálati kérelmet követõen a Szabályzat 4.4. pontjában
foglaltak szerint hatályon kívül helyezheti a doppingelle-
nes szervezet mentesség megadására vonatkozó határoza-
tát. A sportolónak el kell juttatnia a WADA TUE bizottsá-
gához mindazon információkat, amelyeket a mentességgel
kapcsolatban eredetileg a doppingellenes szervezetnek be-
nyújtott, valamint meg kell fizetnie az eljárás díját. A felül-
vizsgálati eljárás lezárultáig az eredeti határozat marad ér-
vényben. Az eljárás az információknak a WADA-hoz való
beérkezésétõl számítva legfeljebb 30 napig tarthat.

b) A WADA bármikor indíthat felülvizsgálatot.
A WADA TUE bizottsága a felülvizsgálatot 30 nap alatt
végzi el.

7.12. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeképpen a
TUE megadására vonatkozó határozatot hatályon kívül
helyezik, annak nincs visszamenõleges hatálya, és nem jár
a sportoló által a mentesség idõszaka alatt elért eredmé-
nyek megsemmisítésével; a hatályon kívül helyezés a
sportolónak a határozatról való értesítését követõen legké-
sõbb 14 napon belül lép érvénybe.

8. Egyszerûsített gyógyászati célú mentesség (ATUE)
kérelmezése

8.1. Ismert, hogy a tiltott szerek listáján szereplõ egyes
anyagokat gyakran használják a sportolók körében elõfor-
duló állapotok és betegségek kezelése során. Ezekben az
esetekben a 4. és 7. pontban ismertetett teljes kérelemre
nincs szükség. Ennek megfelelõen létrejött egy egyszerû-
sített TUE elbírálási eljárás.

8.2. Az ennek az egyszerûsített eljárásnak a keretében
engedélyezhetõ tiltott szerek és tiltott módszerek köre
szigorúan az alábbiakra korlátozódik:

Inhalálva bevitt béta-2 agonisták (formoterol, salbuta-
mol, salmeterol és terbutalin), illetve nem szisztémás úton
bevitt glükokortikoszteroidok.

84 SPORTÉRTESÍTÕ 4–5. szám



8.3. A fenti anyagok alkalmazásához a sportolónak meg
kell küldenie a doppingellenes szervezetnek az anyag gyó-
gyászati alkalmazásban való szükségességére vonatkozó
orvosi nyilatkozatot. A nyilatkozatban, mely a 2. függe-
lékben olvasható, ismertetni kell a diagnózist, a gyógyszer
nevét, adagját, beviteli módját és a kezelés idõtartamát. A
diagnózis felállításához elvégzett esetleges vizsgálatokra
is ki kell térni (a tényleges eredmények vagy részletek is-
mertetése nélkül).

8.4. Az egyszerûsített eljárás tartalma:
a) Az egyszerûsített eljárás hatálya alá tartozó tiltott

szerek használatára vonatkozó engedély akkor lép érvény-
be, amikor a hiánytalan beadvány a doppingellenes szer-
vezethez beérkezik. A hiányos beadványokat vissza kell
küldeni a kérelmezõnek.

b) A hiánytalan beadvány beérkezését követõen a
doppingellenes szervezet haladéktalanul értesíti a sporto-
lót. A sportoló nemzetközi szövetségét, nemzeti szövetsé-
gét, illetve a nemzeti doppingellenes szervezetet is tájé-
koztatni kell. A doppingellenes szervezet csak akkor érte-
síti a WADA-t, ha nemzetközi szintû sportolóról kap érte-
sítést.

c) Az egyszerûsített gyógyászati célú mentesítés nem
vonatkozhat visszamenõleges jóváhagyásra, kivéve az
alábbi eseteket:

– ha sürgõsségi ellátás vagy akut állapot kezelése vált
szükségessé; vagy

– ha kivételes körülmények fennállása miatt nem volt
elegendõ idõ vagy lehetõség arra, hogy a kérelmezõ a dop-
pingellenõrzést megelõzõen kérelmet nyújtson be, vagy
azt a TUE bizottság átvegye.

8.5. a) Az egyszerûsített gyógyászati célú mentességet a
TUE bizottság vagy a WADA TUE bizottsága annak érvé-
nyessége alatt bármikor felülvizsgálhatja.

b) Amennyiben a sportoló az egyszerûsített TUE iránti
kérelem elutasításának felülvizsgálatát kéri, a WADA
TUE bizottsága a sportolótól további szükségesnek ítélt
információkat kérhet, melynek költségét a sportoló viseli.

8.6. A TUE bizottság vagy a WADA TUE bizottsága
bármikor visszavonhatja az egyszerûsített TUE érvényes-
ségét. A sportolót, a sportoló nemzetközi szövetségét és az
érintett doppingellenes szervezeteket haladéktalanul tájé-
koztatni kell.

8.7. Az érvényesség visszavonása a határozatnak a
sportolóval való közlését követõen azonnal hatályba lép.
A sportoló azonban ettõl függetlenül kérhet gyógyászati
célú mentességet a 7. pontban foglaltak szerint.

9. Nyilvántartó központ

9.1. A doppingellenes szervezetek kötelesek megkülde-
ni a WADA-nak a 7. pont értelmében kiadott minden gyó-
gyászati célú mentességet és az azokat alátámasztó doku-
mentációt.

9.2. Az egyszerûsített gyógyászati célú mentességek
esetében a doppingellenes szervezeteknek a nemzet-
közi szintû sportolók által benyújtott és a 8.4. pont sze-
rint megadott mentességeket kell megküldeniük a
WADA-nak.

9.3. A nyilvántartó központ garantálja az egészségügyi
adatok szigorúan bizalmas kezelését.”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a az Egyezmény 37. Cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2–3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a sportpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány tagjainak
rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
10/2007. (IV. 14.) ÖTM

rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról

és elosztásáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Stv.) 79. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban kapott
felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladat-
körömben a pénzügyminiszterrel egyetértésben a követke-
zõket rendelem el:
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I. Fejezet

AZ ÁLLAMI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2007.
évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény) XI. Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
ÖTM) költségvetési fejezet, 12. Fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok cím, 26–29. alcímhez tartozó elõirányzatok
(a továbbiakban: elõirányzatok) felhasználására és elosz-
tására.

2. §

(1) A kedvezményezett részére – amennyiben e rendelet
vagy külön jogszabály eltérõen nem rendelkezik – vissza-
fizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem
térítendõ támogatás) nyújtható támogatási kérelem alap-
ján, pályázat útján, e rendeletben meghatározott szerveze-
tek javaslatára, valamint jogszabályban normatív módon
megállapított mértékben. A támogatás iránti kérelemnek,
pályázatnak tartalmaznia kell a program megvalósításához
igényelt támogatás összegét, annak szakmai és költségve-
tési tervét, valamint a kedvezményezettnek az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 13/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott
nyilatkozatát arról, hogy esedékessé vált és meg nem fize-
tett köztartozása nincsen, továbbá hozzájárulását ahhoz,
hogy a támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazo-
lását kérje.

(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható ok-
ból nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, az
igénybe vett támogatás egészét vagy arányos részét a min-
denkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértéké-
vel növelt összegben kell visszafizetnie.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak nem alkal-
mazhatók a kedvezményezett által igénybe vett támogatá-
sokkal kapcsolatban, az ÖTM a 3–4. §-ok szerint járhat el
a kedvezményezettel szemben.

(4) Amennyiben a kedvezményezett neki fel nem róható
okból nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit,
illetve a szerzõdés meghiúsul, bejelentési kötelezettsége
van a támogató felé, és az igénybe nem vett támogatásról
köteles írásban lemondani, valamint az igénybe vett támo-
gatást visszafizetni, illetve felhasznált részérõl e rendelet
szerint elszámolni.

(5) Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti a
(4) bekezdésben foglalt kötelezettségét, az igénybe nem
vett támogatásra nem jogosult.

3. §

(1) Az ÖTM:
a) részben vagy egészben felfüggeszti annak a verseny-

zõnek és sportszakembernek az 5. § (1) bekezdése szerinti
támogatását, illetve Gerevich Aladár-sportösztöndíjának
részben vagy egészben történõ felfüggesztését kezdemé-
nyezi, akivel szemben a külön jogszabály alapján lefolyta-
tott doppingeljárás eredményeként az országos sportági
szakszövetség, az országos sportági szövetség vagy a fo-
gyatékosok országos sportszövetsége (a továbbiakban
együtt: sportszövetség) jogerõs büntetést szab ki;

b) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meg-
határozott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – vissza-
vonja annak a sportszervezetnek vagy sportegyesület jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységének a támo-
gatását, amellyel az a) pontban meghatározott versenyzõ
vagy sportszakember tagsági, illetve szerzõdéses jogvi-
szonyban áll, és a sportszervezettel szemben a sportszövet-
ség a doppingszabályzatának megsértése miatt jogerõs
sportfegyelmi büntetést szab ki;

c) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meg-
határozott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – vissza-
vonja annak a sportszövetségnek vagy jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezeti egységének a támogatását, amely-
nek a b) pontban meghatározott sportszervezet a tagja, il-
letve amelynek versenyrendszerében részt vesz, és a sport-
szövetség vagy jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti
egysége a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület
elnökének tájékoztatása alapján nem tesz eleget a külön
jogszabályban meghatározott doppingellenes feladatai-
nak.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott
jogerõs büntetést kiszabó határozat 1 példányát a sportszö-
vetség a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 5 na-
pon belül megküldi az ÖTM részére.

(3) A Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület
elnöke az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakról szóló tá-
jékoztatását a tudomásszerzéstõl számított 5 napon belül
megküldi az ÖTM részére.

(4) A támogatás – (1) bekezdés szerinti – teljes összegé-
nek felfüggesztésére, illetve visszavonására különösen az
alábbi esetekben van lehetõség:

a) ha a doppingszabályzat megsértése, a doppingelle-
nes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzet-
közi sporteseményen (pl. olimpia, paralimpia, világbaj-
nokság, Európa-bajnokság) történik;

b) ha a doppingvétséget a sportág utánpótlás-korú ver-
senyzõinek sérelmére követik el;

c) ha a doppingvétséget a külön jogszabályban megha-
tározott anabolikus szerekkel, peptid hormonokkal (ennek
mimentikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén sze-
rekkel összefüggésben követik el.
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4. §

(1) A támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztésé-
nek idõtartamáról és a visszafizetendõ támogatás összegé-
rõl az ÖTM a (2)–(3) bekezdések figyelembevételével, a
határozat vagy a tájékoztatás megküldésének – 3. §
(2)–(3) bekezdéseiben meghatározott – idõpontjától szá-
mított 8 napon belül dönt.

(2) A támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a tá-
mogatás felfüggesztésérõl szóló döntés meghozatalának
napja azzal, hogy a Gerevich Aladár-sportösztöndíj felfüg-
gesztése esetén a támogatás felfüggesztésének kezdõ idõ-
pontja a felfüggesztésrõl szóló döntést követõ hónap elsõ
napja.

(3) A támogatás felfüggesztésének idõtartama:
a) a 3. § (1) bekezdésének a) pontja esetén nem lehet

hosszabb, mint a versenyzõvel vagy sportszakemberrel
szemben kiszabott jogerõs döntésben meghatározott eltil-
tás büntetés idõtartama, más büntetés alkalmazása esetén
pedig legfeljebb 1 év;

b) a 3. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai esetén legfel-
jebb 1 év.

(4) A támogatás felfüggesztésének idõtartama alatt
sportcélú állami támogatás a sportág felnõtt válogatott ke-
retének felkészülésével kapcsolatos szakmai feladatok el-
látásával összefüggésben nem nyújtható.

(5) A támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésérõl
való döntés nem veszélyeztetheti a sportszervezet vagy a
sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.

(6) A visszavont támogatást a kedvezményezett – a
visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított
15 napon belül – a visszavonáskor érvényes jegybanki
alapkamat kétszeres mértékével növelt összegben köteles
visszafizetni az ÖTM 10023002-01009349-50001006
számú fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretal-
számlájára.

(7) Az ÖTM a támogatás visszavonásáról, illetve fel-
függesztésérõl a döntés meghozatalát követõ 5 napon belül
értesíti a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testüle-
tet, továbbá a 3. § (1) bekezdésének c) pontja esetén a
Nemzeti Sporttanácsot. Abban az esetben, ha az ÖTM a tá-
mogatást a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatáro-
zottak miatt függeszti fel, vagy a Gerevich Aladár-sport-
ösztöndíj felfüggesztését kezdeményezi, döntésérõl – an-
nak meghozatalától számított 5 napon belül – értesíti a
Wesselényi Miklós Sportközalapítványt, amely a (2) be-
kezdésben meghatározott idõponttól kezdõdõen felfüg-
geszti a támogatás további folyósítását.

5. §

(1) A versenyzõk és a felkészítésüket segítõ sportszak-
emberek közvetlen központi költségvetési támogatásként

Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, valamint eredményes-
ségi támogatást kaphatnak.

(2) Az ÖTM közvetlenül, a külön jogszabályokban fog-
laltaknak megfelelõen folyósítja a Nemzet Sportolója
Címmel járó életjáradékot, valamint az olimpiai járadékot
az arra jogosultak részére.

6. §

(1) Az ÖTM az elõirányzatok terhére nyújtandó támo-
gatást – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló külön
jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen – a kedvezmé-
nyezettel kötött támogatási szerzõdés alapján bocsátja ren-
delkezésre.

(2) A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele,
hogy

a) a kedvezményezett a támogatóval korábban kötött
szerzõdésekben foglalt kötelezettségeinek a teljesítésérõl,
illetve részteljesítésérõl szóló elszámolást a támogató ré-
szére az elõírt határidõben benyújtja és azt a támogató el-
fogadja;

b) a kedvezményezettnek az államháztartás bármely al-
rendszerével szemben esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nem áll fenn, és errõl a kedvezményezett az
Áht.-ban meghatározottak szerint nyilatkozatot, vagy az
illetékes hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi iga-
zolást nyújt be a támogató részére;

c) a kedvezményezettnek az ÖTM által alapított gaz-
dálkodó szervezettel, az ÖTM tulajdonosi irányítása alá
tartozó gazdasági társasággal, a Nemzeti Utánpótlás-neve-
lési és Sportszolgáltató Intézettel (a továbbiakban: NUSI),
valamint az Stv. szerinti sportközalapítvánnyal szemben
esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn;

d) a kedvezményezett vállalja, illetve igazolja, hogy a
külön jogszabályban foglalt doppingellenes feladatainak
eleget tesz;

e) a kedvezményezett az állami sportinformációs rend-
szer részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségének a
külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen eleget tesz;

f) a kedvezményezett megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok Áht.-ban meghatározott követelményeinek;

g) a kedvezményezett hozzájárul a személyes adatai-
nak az ÖTM által történõ kezeléséhez.

(3) Az ÖTM a támogatási szerzõdés megkötése érdeké-
ben a kedvezményezettõl az alábbi adatokat kéri be:

a) gazdasági társaság esetén: teljes – cégnyilvántartás
szerinti – cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviselõ
neve, adószám, bankszámlaszám, 30 napnál nem régebbi
cégkivonat;

b) egyéni vállalkozó esetén: név, székhely, vállalkozói
igazolvány száma, adószám, bankszámlaszám;

c) magánszemély esetén: név, anyja neve, lakcím, adó-
azonosító/adószám, bankszámlaszám;
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d) egyéb jogi személy esetén: 30 napnál nem régebbi
igazolás a kedvezményezettet nyilvántartó szervezettõl
(bíróság, cégbíróság, közigazgatási szerv, gazdasági ka-
mara, ügyvédi kamara stb.) a szervezet nyilvántartásban
szereplõ adatairól;

e) a tervezett program költségterve, a felhasználás rész-
letes leírása, a mûködési célú támogatásokat kivéve.

(4) Amennyiben a támogatási döntés kedvezményezett-
jének mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból a tá-
mogatási szerzõdés megkötésére az ÖTM által a szerzõ-
déskötésre meghatározott határidõ határnapjától számított
30 napon belül nem kerül sor, az ÖTM támogatási döntése
hatályát veszti.

7. §

(1) A kedvezményezettnek nyújtott támogatás szerzõ-
déssel továbbadható, amennyiben e rendelet azt lehetõvé
teszi.

(2) A támogatás felhasználásával történõ elszámolást
számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon – a (3) be-
kezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. számú
melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: össze-
sített elszámolási táblázat) kell benyújtani. A támogatás
felhasználását igazoló szakmai beszámolóhoz az összesí-
tett elszámolási táblázatot is mellékelni kell. Az elszámo-
lás során személyes adat nem továbbítható.

(3) Ha a támogatás végsõ felhasználója nem a kedvez-
ményezett, akkor a kedvezményezett köteles a továbbadott
támogatásról a támogatottat az összesített elszámolási táb-
lázat szerint elszámoltatni és azt az ÖTM-nek megküldeni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben az el-
számoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

(5) Amennyiben a támogatás részletekben történõ fi-
nanszírozás keretében kerül biztosításra, a kedvezménye-
zett a támogatás összegével utólagos elszámolás mellett, a
támogatási szerzõdésben meghatározott idõpontig köteles
elszámolni.

8. §

Amennyiben a támogatás pályázat útján vehetõ igény-
be, a pályázati felhívást, a támogatásban részesülõ pályá-
zók névsorát, valamint támogatásaik összegét az ÖTM a
Sportértesítõben, illetve honlapján megjelenteti. A pályá-
zati felhívást a pályázatok benyújtási határnapja elõtt leg-
alább harminc nappal meg kell jelentetni. A pályázati eljá-
rás során benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a saját
forrást (önrészt), valamint felhasználásának céljait és tar-
talmát.

9. §

A támogatás rendeltetésszerû felhasználásának és elszá-
molásának ellenõrzését

a) a külön jogszabályban feljogosított szerv,
b) az ÖTM közvetlenül vagy a NUSI útján,
c) az ÖTM által ezzel megbízott egyéb szervezet

végzi, amelyek helyszíni ellenõrzést is tarthatnak.

II. Fejezet

SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

Utánpótlás-nevelési feladatok

10. §

Az ÖTM az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elõirány-
zat terhére támogatja a Sport XXI. Nemzeti Utánpótlás-
nevelési programot (a továbbiakban: Sport XXI. program),
a sportiskolákat, az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok
ellátását, valamint a Wesselényi Miklós Sportközalapít-
vány utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásával össze-
függésben felmerülõ mûködési költségeket.

11. §

(1) A Sport XXI. program koordinációs feladatai kere-
tében a NUSI a részére átadott összeget az alábbi célokra
fordítja:

a) a programban részt vevõ iskolák, sportiskolák,
sportegyesületek támogatása;

b) testnevelõk, edzõk és szervezõk díjazása;
c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása;
d) a programhoz kapcsolódó mûködési kiadások támo-

gatása;
e) egységes informatikai rendszer mûködtetése, fej-

lesztése;
f) kommunikációs programok támogatása;
g) átfogó teljesítménymérési rendszer mûködtetésének

támogatása;
h) a program mûködtetéséhez kapcsolódó létesítmény-

szükségletek támogatása;
i) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel tá-

mogatása;
j) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása;
k) egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával

összefüggõ feladatok támogatása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI tovább-
adhatja a programban részt vevõ országos sportági szak-
szövetségek, sportszervezetek, ezek jogi személyiséggel
rendelkezõ szakosztálya, szervezeti egysége, valamint is-
kolák, sportiskolák részére.
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12. §

(1) Az ÖTM a NUSI útján támogatja a közoktatási tör-
vény hatálya alá tartozó olyan sportiskolákat, amelyek
sportegyesülettel és országos sportági szakszövetséggel,
országos sportági szövetséggel kötött megállapodás alap-
ján utánpótlás-nevelési feladatokat látnak el, biztosítják a
testnevelés tantárgy emelt szintû oktatását és a NUSI által
pályázat útján kiválasztott módszertani központként mû-
ködnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az alábbi célokra
fordítható:

a) a sportiskolákban használandó sportági sportnevelé-
si modultantervek elkészítése és akkreditációra történõ
elõkészítése;

b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott
és elektronikus formában történõ kiadása;

c) a sportági sportnevelési modultantervekhez kapcso-
lódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus
formában történõ kiadása;

d) a sportiskolai rendszer közoktatási intézménytípu-
saiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszicholó-
giai koncepció kidolgozása;

e) a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága és a helyi
önkormányzatok által együttesen kiválasztott kiemelt és
modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe
folyamatosan bekapcsolódó intézmények és szakmai mû-
helyek munkája;

f) egyéb, a sportiskolák mûködésével összefüggõ fel-
adatok.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI a sport-
iskoláknak továbbadhatja.

13. §

Az ÖTM támogatást nyújt a versenyzõi élsportolói osz-
tályokat mûködtetõ közoktatási intézmények részére a tan-
év mûködési költségeihez, a versenyzõk kiegészítõ oktatá-
sához, vizsgára való felkészítéséhez.

14. §

(1) Az ÖTM a NUSI útján támogathatja az egyéb utánpót-
lás-nevelési feladatok ellátását az alábbiak tekintetében:

a) az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiak-
ban: ORV) történõ részvétel;

b) hazai rendezésû ORV rendezési költségei;
c) a sportegyesületek utánpótlás-nevelési mûhelyeinek

szakmai programjai;
d) a Csillagprogram megvalósítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI orszá-
gos sportági szakszövetségeknek, sportszervezeteknek,
közoktatási intézményeknek és sportiskoláknak tovább-
adhatja.

15. §

Az ÖTM az alábbi utánpótlás-nevelési feladatok ellátá-
sához támogatást nyújt országos sportági szakszövetsé-
gek, sportszervezetek, közoktatási intézmények, valamint
a Magyar Olimpiai Bizottság részére:

a) a Duna Kupa versenysorozaton történõ részvétel és a
hazai rendezés tekintetében;

b) a Magyar Olimpiai Bizottság támogatása az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való részvétel és rendezés
tekintetében;

c) kiemelt jelentõségû hazai rendezésû utánpót-
lás-sportesemények rendezési költségeire;

d) egyéb, utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatok
ellátása érdekében.

Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása

16. §

Az ÖTM az iskolai diák, és felsõoktatási sport fejleszté-
se érdekében az „Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támo-
gatása” elõirányzat terhére támogatja:

a) a diák-, szabadidõsport rendezvényeket és progra-
mokat;

b) a diákolimpiai versenyrendszert;
c) a Magyar Diáksport Szövetség által delegált magyar

válogatott részvételét a Nemzetközi Iskolasport Szövetség
versenyein;

d) a felsõoktatási intézményekben tanulók országos
bajnokságát, valamint a Magyarországon megrendezésre
kerülõ egyetemi világbajnokságokat;

e) a felsõoktatási intézményekben mûködõ sportegye-
sületek mûhelyeit;

f) a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség által
delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a külföl-
dön megrendezésre kerülõ 2007. évi fõiskolai világbaj-
nokságokon;

g) a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületé-
nek az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testne-
velés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pá-
lyázatait;

h) a versenyzõi osztályokat mûködtetõ közoktatási in-
tézményeket, valamint a versenyzõi tagozatot mûködtetõ
felsõoktatási intézményeket;

i) a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudo-
mányi Karát, valamint a testkulturális felsõoktatási képzés
szakmai munkáját;

j) a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar
Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség feladatainak ellátását;

k) a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségét (a továb-
biakban: FONESZ) a fogyatékosok diáksportjának orszá-
gos, megyei és helyi rendezvényei céljára, amely támogatást
a FONESZ továbbadhatja a fogyatékosok diáksportját me-
gyei szinten szervezõ sportszövetségeknek, a megyei (fõvá-
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rosi) sportszakigazgatási szerveknek, valamint a fogyatéko-
sok sportja területén mûködõ sportegyesületeknek;

l) a 2007. évi téli és nyári Universiadén való részvételt;
m) egyéb, iskolai, diák- és felsõoktatási sporttal össze-

függõ feladatok ellátását.

Olimpiai felkészülés támogatása

17. §

Az ÖTM az „Olimpiai felkészülés támogatása” elõ-
irányzat terhére nyújt támogatást

a) a 2007. évi olimpiai kvalifikációs versenyeken való
részvételhez,

b) a 18. § a) és g) pontjaiban foglalt feladatokhoz,
amely támogatások felhasználására a 19–20. §-okban fog-
laltakat megfelelõen alkalmazni kell.

Versenysport támogatása

18. §

Az ÖTM a „Versenysport támogatása” elõirányzat ter-
hére támogatja

a) az olimpiai felkészülést, az országos sportági szak-
szövetségek és jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti
egységei, valamint sportegyesületi mûhelyek ezzel össze-
függõ szakmai feladatainak ellátását;

b) a paralimpiai felkészülést, a fogyatékosok sportszö-
vetségei és jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egy-
ségeik, valamint sportegyesületi mûhelyek ezzel összefüg-
gõ szakmai feladatainak ellátását;

c) az országos sportági szakszövetségek és országos
sportági szövetségek mûködését és szakmai feladataik el-
látását;

d) a FONESZ tagszervezeteinek mûködését és szakmai
feladataik ellátását;

e) a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének
(a továbbiakban: AGFIS) világjátékaira való felkészülés
szakmai feladatainak ellátását;

f) a magyar sport olimpiai és paralimpiai eredményes-
sége alapján kiemelkedõ sportegyesületek mûködését és
szakmai feladataik ellátását;

g) az olimpián való részvételt;
h) a paralimpián való részvételt;
i) a stratégiai sportágfejlesztési programok megvalósí-

tását;
j) a sportszakemberek képzését, továbbképzését;
k) a versenysporttal összefüggõ egyéb feladatok ellátását.

19. §

(1) A 18. §-ban meghatározott egyes feladatokra nyújt-
ható támogatás összegére a Magyar Olimpiai Bizottság

(a továbbiakban: MOB), a Nemzeti Sportszövetség
(a továbbiakban: NSSz), a Magyar Paralimpiai Bizottság
(a továbbiakban: MPB), a FONESZ és a Sportegyesületek
Országos Szövetsége (a továbbiakban: SOSZ) együttesen
tesz javaslatot.

(2) A 18. § a) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére a MOB tesz javaslatot.

(3) A 18. § b) pontjai esetén a támogatás felhasználására
és összegére az MPB tesz javaslatot.

(4) A 18. § c) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére az NSSz tesz javaslatot.

(5) A 18. § d) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére a FONESZ tesz javaslatot.

(6) A 18. § e) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére az NSSz és a FONESZ tesz javaslatot.

(7) A 18. § f) pontja esetében a támogatás felhasználásá-
ra és összegére a SOSZ tesz javaslatot.

(8) A 18. § g) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére a MOB tesz javaslatot.

(9) A 18. § h) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére az MPB tesz javaslatot.

(10) A Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület
javaslata alapján az ÖTM az egyes országos sportági szak-
szövetségek, országos sportági szövetségek 17. §-a és
18. § a) pontja szerinti, a NUSI által üzemeltetett olimpiai
központokban igénybe vehetõ edzõtábori napok felhasz-
nálásához nyújtott (a továbbiakban: edzõtábori voucher), a
sportegészségügyi célú támogatások, valamint a sport-
egyesületi szakosztályok mûhelytámogatásának levonását
követõ támogatásának, valamint 18. § c) és e) pontja sze-
rinti támogatásának 1–3%-át a 22. § (1) bekezdésében fog-
lalt doppingellenes feladatok ellátására fordítja. A Nemze-
ti Doppingellenes Koordinációs Testület, valamint az
ÖTM az alábbi körülményeket veszi figyelembe:

a) az adott országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség 17. §-a és 18. § a) pontja szerinti, az
edzõtábori voucher formájú és sportegészségügyi célú tá-
mogatások, valamint a sportegyesületi szakosztályok mû-
helytámogatásának levonását követõ támogatásának, vala-
mint 18. § c) és e) pontja szerinti támogatásának teljes
összege;

b) az adott sportágban a tárgyévben és az azt megelõzõ
évben elkövetett doppingvétségek száma, a dopping min-
tavételi és -kezelési csoport tájékoztatása szerint az adott
sportágban a tárgyévben és az azt megelõzõ évben dop-
pingvétséget megvalósító magatartások, valamint azon
pozitív eredményû doppingellenõrzések száma, amelyek-
kel összefüggésben nem állapítható meg gyógyászati célú
mentesség, valamint eltérés a nemzetközi tesztkövetelmé-
nyektõl;

c) az országos sportági szakszövetség, országos sport-
ági szövetség tárgyévet megelõzõ évben végzett dopping-
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ellenes tevékenysége, amelyrõl írásban tájékoztatja a
Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testületet;

d) az adott sportágban kiadott versenyengedélyek szá-
ma, a válogatott kerettagok száma, világ-, Európa-bajnok-
ságokon, Világkupán vagy azok futamain az elõzõ évben
részt vevõ versenyzõk száma.

20. §

(1) A 18. § c), d), f) pontja alapján folyósított támogatás
tekintetében kiadásként a 2. számú melléklet szerinti költ-
ségek számolhatóak el azzal, hogy a Magyar Sport Házá-
ban székhellyel rendelkezõ sportszövetségek részére fize-
tett bérleti és üzemeltetési díjak kizárólag utófinanszírozás
keretében nyújthatóak.

(2) A 18. § a), b) és e) pontja alapján folyósított támoga-
tás tekintetében a kedvezményezett a 2. számú melléklet
II. Szakmai típusú kiadások pontja szerinti költségeket
számolhatja el.

(3) A 18. § c) pontja alapján támogatásban részesülõ or-
szágos sportági szakszövetség, országos sportági szövet-
ség a támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában
meghatározott feladatokra köteles fordítani. A támogatási
javaslat meghatározásakor az NSSz az országos sportági
szakszövetségek, országos sportági szövetségek által a ré-
szére megküldött alábbi adatokat veszi figyelembe:

a) a 3. számú mellékletben meghatározott pontértéktáb-
lázat alapján kiszámított sportági eredményességi pont-
szám nem 0;

b) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma több mint 500;

c) a szövetségi tagszervezetek száma több mint 20.

(4) Amennyiben az országos sportági szakszövetség,
országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatáro-
zott feltételek közül legalább kettõnek nem felel meg, a
18. § c) pontja szerinti támogatása nem lehet több mint
1 500 000 Ft.

(5) Amennyiben az országos sportági szakszövetség,
országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatáro-
zott feltételek közül legalább kettõnek megfelel, a támoga-
tási javaslat meghatározásakor a 19. § (1) bekezdésében
meghatározott szervezetek az országos sportági szakszö-
vetségek, országos sportági szövetségek által a részükre
megküldött alábbi adatokat veszik figyelembe:

a) a 18. § c) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg legfeljebb 5%-a pályázati keretként el-
különíthetõ, a megmaradt összeg 25%-ának felosztása a
3. számú mellékletben meghatározott pontértéktáblázat
alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám
alapján történik;

b) a 18. § c) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg pályázati kerete mellett megmaradó
összeg 75%-ának felosztása az alábbi adatok alapján törté-
nik, a megjelölt arányban:

ba) a sportszövetség által fizetendõ nemzetközi tagdí-
jak 1-es szorzóval,

bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma 4-es szorzóval,

bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma 4-es szor-
zóval,

bd) a sportszövetség közgyûlése által elfogadott mér-
leg szerinti éves költségvetés 1-es szorzóval,

be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség meg-
alakulásának éve) 3-as szorzóval,

bf) egyéb, elõre nem számszerûsíthetõ szempontok, azaz
a sportág szállítási igénye (2-es szorzóval), pályaigénye
(2-es szorzóval), technikai igényei és állatok bevonásának
igénye (4-es szorzóval), edzõpartner bevonásának igénye
(4-es szorzóval), nõi és férfi szakágai (6-os szorzóval), olim-
piai és nem olimpiai szakágak száma (6-os szorzóval).

(6) A 18. § c) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg – részére szerzõdéssel átadott – pályá-
zati keretének felhasználásáról az NSSz gondoskodik. A
pályázati felhívás kiírásában, valamint a beérkezett pályá-
zatok értékelésében az ÖTM részt vesz. A pályázati eljárás
során e rendelet 8. §-ában foglaltakat megfelelõen alkal-
mazni kell azzal, hogy a pályázati felhívást, a támogatás-
ban részesülõ pályázók névsorát, valamint támogatásaik
összegét az NSSz hivatalos honlapján jelenteti meg. A
nyertes pályázók részére a támogatást az NSSZ szerzõdés-
sel továbbadja.

(7) A 18. § a) pontja alapján az ÖTM az olimpiai sport-
ágak felnõtt és a felnõtt alatti két utánpótlás-korosztályá-
nak nemzetközi eredményessége alapján – az illetékes or-
szágos sportági szakszövetségnek a felkészülés szakmai
feladataira vonatkozó javaslata figyelembevételével – tá-
mogatást nyújt olimpiai kerettagok felkészítését végzõ
sportszervezetek, jogi személyiséggel rendelkezõ szak-
osztályok, sportegyesületi mûhelyek részére.

(8) A 18. § b) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összegbõl a paralimpiai mozgalom nemzetkö-
zi versenyrendszerével összefüggõ feladatok ellátásához
is nyújtható támogatás, amelynek felhasználásáról az
MPB gondoskodik.

(9) Az olimpián történõ részvételt a MOB-on, a Para-
limpián való részvételt az MPB-n keresztül támogatja az
ÖTM.

(10) A 18–20. §-ok alapján támogatás az EK Szerzõdés
87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizott-
sági rendeletben foglaltakkal összhangban nyújtható.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

21. §

(1) Az ÖTM a „Sportegészségügyi, doppingellenes fel-
adatok” elõirányzat terhére támogatást biztosít az Orszá-
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gos Sportegészségügyi Intézet mûködési kiadásaihoz,
amely az alábbi feladatok ellátására fordítható:

a) sportegészségügyi hálózat módszertani koordiná-
ciója;

b) keretorvosi rendszer mûködtetése;
c) nemzeti válogatottak szûrõvizsgálatainak, ergomet-

riás terheléseinek elvégzése, dietetikai szaktanácsadás,
kondicionálás;

d) sportmasszõrök, sportpszichológusok foglalkoztatá-
sa, sportgenomika területén végzett kutatások;

e) olimpiai központok orvosi rendelõinek mûködtetése;
f) sportgenomikai laboratórium mûködésének támoga-

tása;
g) kutatások támogatása;
h) mûszeres beruházások, informatikai háttér fejlesztése;
i) a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakem-

berek tevékenysége keretében megelõzõ, felvilágosító, ne-
velõ, ellenõrzõ tevékenység támogatása;

j) egyéb, sportegészségüggyel összefüggõ feladatok el-
látása.

(2) Az ÖTM a „Sportegészségügyi, doppingellenes fel-
adatok” elõirányzat terhére a NUSI útján támogatást nyújt
az olimpiai központokban folyó sportorvosi tevékenység-
hez szükséges eszköz- és mûszeres fejlesztéshez.

22. §

(1) Az ÖTM a „Sportegészségügyi, doppingellenes fel-
adatok” elõirányzat terhére támogatást biztosít az alábbi
doppingellenes feladatok ellátására:

a) dopping mintavételi eljárás;
b) doppingellenes felvilágosító, nevelõ, megelõzõ te-

vékenység;
c) a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület

mûködési költségeinek támogatása;
d) a vonatkozó nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ köte-

lezettségek teljesítése;
e) egyéb, doppingellenes tevékenységgel összefüggõ

feladatok ellátása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére támoga-
tás nyújtható a doppingellenes tevékenységet végzõ szer-
vezetek részére doppingellenes feladataik ellátásához.

Sportteljesítmények elismerése,
megbecsülése

23. §

Az ÖTM a „Sportteljesítmények elismerése, megbecsü-
lése” elõirányzat terhére az alábbi célokat támogatja:

a) a Nemzet Sportolója Címmel járó járadék folyósítása;
b) az olimpiai járadék folyósítása;

c) a sportszakmai elismerésekkel, elõállításukkal, át-
adásukkal kapcsolatos költségek biztosítása;

d) eredményességi támogatás folyósítása a 24–28. §-ok
alapján.

24. §

(1) Az ÖTM eredményességi támogatásban kizárólag
az NSSz-ben, a MOB-ban vagy az MPB-ben tagsággal
rendelkezõ országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség olimpiai sportág olimpiai és nem olim-
piai versenyszámaiban, a paralimpiai versenyrendszerben,
valamint az AGFIS Világjátékok versenyszámaiban
1–3. helyezést elért versenyzõit, valamint e versenyzõk
felkészülését segítõ sportszakembereket részesítheti.

(2) A támogatandó személyekre az országos sportági
szakszövetség, országos sportági szövetség, paralimpiai
sportágak esetében az MPB tesz javaslatot az adott sport-
esemény befejezésétõl számított 15 napon belül. Az orszá-
gos sportági szakszövetségnek, országos sportági szövet-
ségnek, MPB-nek az elsõ javaslattétel alkalmával a javas-
lathoz csatolnia kell az éves versenynaptárat, a verseny tel-
jes – minden egyes versenyszámot tartalmazó – jegyzõ-
könyvét, a kvalifikációs, illetve selejtezõ versenyek jegy-
zõkönyvét, valamint a versenyzõ és a sportszakember nyi-
latkozatát arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak az
ÖTM által történõ kezeléséhez. Az ÖTM a javaslatok
alapján határozza meg a támogatandók névsorát.

(3) Javaslatot csak az az országos sportági szakszövet-
ség, országos sportági szövetség tehet, amely a központi
költségvetési támogatás felhasználására és elszámolására
vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

25. §

(1) Eredményességi támogatás – a (2)–(3) bekezdések-
ben foglaltak szerint – kizárólag a 2006–2007. évi sportági
versenynaptárban szereplõ, a 24. § (1) bekezdésében meg-
határozott sporteseményen 1–3. helyezést elért verseny-
zõk és a felkészülésüket segítõ sportszakemberek részére
állapítható meg, a 3. számú mellékletben meghatározottak
alapján.

(2) Egy sportágban nemenként egy felnõtt és egy, a
sportági szövetség által megjelölt utánpótlás-korosztály
versenyzõi és a felkészítésüket segítõ sportszakemberek,
paralimpiai sportágakban nemenként a felnõtt korosztály
versenyzõi és a felkészülésüket segítõ sportszakemberek
részesíthetõk eredményességi támogatásban.

(3) További egy, a sportági szövetség által megjelölt
utánpótlás-korosztályban a versenyzõ eredményei alapján
kizárólag a sportolót felkészítõ sportszakember részesíthe-
tõ támogatásban.
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26. §

(1) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett
eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik, az or-
szágos sportági szakszövetségnek, országos sportági szö-
vetségnek, MPB-nek a versenyzõ azon eredményét kell
figyelembe vennie, amely alapján magasabb összegû tá-
mogatásban részesíthetõ.

(2) Azokban az olimpiai vagy az AGFIS Világjátéko-
kon szereplõ sportágakban, amelyekben hivatalos világ-
bajnokság, illetve Európa-bajnokság keretén belül olim-
piai vagy világjátékok-versenyszámokat nem olimpiai,
vagy nem az AGFIS által világjátékokra elõírt körülmé-
nyek között rendeznek meg, eredményességi támogatás az
olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámainak meg-
felelõen nyújtható.

(3) Az egyéni sportágak azon csapatversenyszámaiban,
amelyekben a csapateredményt az egyéni eredmények
alapján állapítják meg, eredményességi támogatás nem
nyújtható abban az esetben sem, ha az egyéni eredmény
sem támogatható.

(4) A versenyzõ eredményességi támogatásának megha-
tározásánál a 3. számú melléklet szerinti pontértéktáblázat

a) 1. pontját úgy kell alkalmazni, hogy a megjegyzés-
ben szereplõ szorzók nem vehetõek figyelembe;

b) 4. pontját úgy kell alkalmazni, hogy páros verseny-
számban a 2-es szorzót nem kell használni;

c) 4. pontját egyéni sportág csapatversenyszámaiban és
csapatsportágaknál úgy kell alkalmazni, hogy csak a
0,5 szorzóval kell számolni;

d) 7. pontját nem kell figyelembe venni.

(5) A versenyzõ eredményességi támogatásának meg-
határozásánál egy eredményességi pont értéke nettó
11 000 Ft. Amennyiben az eredményességi támogatás a
nettó 11 000 Ft-ot nem éri el, a támogatás a versenyzõnek
nem fizethetõ ki.

27. §

(1) A versenyzõk felkészítését segítõ sportszakemberek
részére megállapított eredményességi támogatások össze-
ge (a továbbiakban: sportszakemberi támogatási keret) – a
(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhat-
ja meg a sportágban a versenyzõknek nyújtott eredmé-
nyességi támogatások összegének 50%-át. A sportszak-
ember támogatása nem lehet több, mint az adott versenyen
legjobb eredményt elért versenyzõ támogatása, és nem le-
het kevesebb, mint 11 000 Ft.

(2) A sportszakemberi támogatási keretbõl a versenyzõ
felkészítésében részt vevõ szövetségi edzõ, szövetségi ka-
pitány (válogatott vezetõedzõ), edzõ, orvos, gyúró, pszi-
chológus támogatható. Az elsõ alkalommal történõ támo-

gatás esetén a sportszövetség a támogatandó személy
munkaszerzõdését, munkavégzésre irányuló egyéb szer-
zõdését, továbbá a sportszövetségnek a sport területén ké-
pesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékérõl szóló 157/2004. (V. 18.) Korm.
rendelet 5. §-ának (6) bekezdése alapján megalkotott sza-
bályzatát megküldi az ÖTM-nek.

(3) A sportági eredményesség alapján megállapított
sportszakemberi támogatási keret összegérõl az ÖTM tájé-
koztatja az országos sportági szakszövetséget, országos
sportági szövetséget, valamint paralimpiai sportágak ese-
tében az MPB-t.

(4) A sportszakemberi támogatási keret a versenyzõk-
nek nyújtott eredményességi támogatások összegének

a) duatlon és triatlon sportágakban 70%-át,
b) öttusa sportágban 90%-át

nem haladhatja meg.

(5) A versenyzõ és a felkészítését segítõ sportszakember
részére is egy-egy jogcímen állapítható meg támogatás.

28. §

A 24–27. §-oknak megfelelõen, normatív alapon megál-
lapított eredményességi támogatásnak a versenyzõk és a
felkészítésüket segítõ sportszakemberek részére történõ
folyósítását az ÖTM a Wesselényi Miklós Sportközalapít-
ványon keresztül a „Sportteljesítmények elismerése, meg-
becsülése” elnevezésû elõirányzat terhére biztosítja.

Szakképzés támogatása

29. §

Az ÖTM a „Szakképzés támogatása” elõirányzat terhé-
re az alábbi célokat támogatja:

a) a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgaköve-
telményeinek modul-rendszerû kidolgozása és kiadása;

b) a sportszakmai képesítések központi programjainak
kidolgozása és kiadása;

c) a szakmai tantárgyak korszerû tankönyveinek kidol-
gozása és kiadása (edzéselmélet és módszertan, sport-
egészségügy, sportpedagógia, sportpszichológia, sport-
szervezési és -vezetési ismeretek, gimnasztika, fitnesstan,
wellnesstan);

d) az iskolai rendszerû sportszakember-képzés köz-
ponti írásbeli feladatlapjainak és szóbeli tételsorának ki-
dolgozása;

e) a területi sportszervezõk, sportvezetõk továbbképzése;
f) a kistérségi sport céljait szolgáló multimédiás oktató-

csomag kidolgozása és kiadása;
g) a kistérségi sportszervezõk továbbképzése;
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h) a sportszakember-képzésben közremûködõ oktatók
továbbképzése;

i) az országos vizsgáztatási és szakértõi névjegyzékben
szereplõ szakemberek felkészítése, továbbképzése, a szak-
képzési szakértõk részére igazolvány elkészíttetése;

j) a képzõ, továbbá a szakmai vizsgaszervezési jogo-
sultsággal rendelkezõ intézmények, szervek, szervezetek
felkészítése a feladatok jogszabály-követõ végrehajtására;

k) országos szakmai konferenciák lebonyolítása.

Kiemelt nemzetközi sportesemények
támogatása

30. §

(1) Az ÖTM a „Kiemelt nemzetközi sportesemények tá-
mogatása” elõirányzat terhére támogatja a Forma–1
Magyar Nagydíjat. A támogatás a Hungaroring Sport Zrt.
által fizetendõ rendezõi jogdíjra fordítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére a ki-
emelt hazai rendezésû sport világesemények is támogat-
hatóak.

Nemzeti Sporttanács támogatása

31. §

Az ÖTM a „Nemzeti Sporttanács támogatása” elõirány-
zat terhére a Nemzeti Sporttanács mûködési költségeihez
nyújt támogatást.

Sporttudományi feladatok

32. §

Az ÖTM a „Sporttudományi feladatok” elõirányzat ter-
hére támogatást nyújt a Magyar Sporttudományi Társaság,
valamint a sporttudomány területén mûködõ egyéb szerve-
zetek részére sporttudománnyal kapcsolatos feladataik el-
látásához. A támogatás az alábbiakat szolgálhatja:

a) kutatás;
b) sporttudományi kiadványok megjelentetése;
c) továbbképzések beindítása;
d) oktatás színvonalának emelése;
e) konferenciák szervezése, illetve azokon való rész-

vétel;
f) a sporttudomány területén mûködõ szervezetek mû-

ködésének támogatása;
g) a sporttudomány területén mûködõ nemzetközi szer-

vezeteknek fizetendõ tagdíjhoz való támogatás;
h) egyéb, a sporttudománnyal összefüggõ szakmai fel-

adatok ellátása.

Nemzeti Sportinformációs Rendszer

33. §

Az ÖTM a „Nemzeti Sportinformációs Rendszer” elõ-
irányzat terhére az alábbi feladatok ellátását támogatja:

a) a nemzeti sportinformációs rendszer kialakításával,
mûködtetésével, modulszerû továbbfejlesztésével – külö-
nösen az Országos Statisztikai Adatgyûjtõ Program, az
állami sportinformációs rendszer, valamint a sport terüle-
tét érintõ egyéb adatgyûjtésekkel, minta-adatbázisokkal,
az azokban szereplõ adatok feldolgozásával, rendszere-
zésével, elemzésével, hozzáférhetõségének biztosításával
és bõvítésével – kapcsolatos feladatok, szakértõi tevé-
kenység;

b) az adatok elemzésének felhasználásával hatástanul-
mányok, tanulmányok elkészíttetése.

Magyar Olimpiai Bizottság mûködési támogatása

34. §

Az ÖTM a „Magyar Olimpiai Bizottság mûködési tá-
mogatása” elõirányzat terhére támogatja a MOB admi-
nisztratív mûködését, szakmai feladatainak ellátását.

Magyar Paralimpiai Bizottság mûködési
támogatása

35. §

Az ÖTM a „Magyar Paralimpiai Bizottság mûködési tá-
mogatása” elõirányzat terhére támogatja az MPB admi-
nisztratív mûködését, szakmai feladatainak ellátását.

Nemzeti Sportszövetség mûködési támogatása

36. §

Az ÖTM a „Nemzeti Sportszövetség mûködési támoga-
tása” elõirányzat terhére támogatja az NSSz adminisztratív
mûködését, szakmai feladatainak ellátását.

Nemzeti Szabadidõsport Szövetség
mûködési támogatása

37. §

Az ÖTM a „Nemzeti Szabadidõsport Szövetség mûkö-
dési támogatása” elõirányzat terhére támogatja a Nemzeti
Szabadidõsport Szövetség (a továbbiakban: NSzSz) admi-
nisztratív mûködését, szakmai feladatainak ellátását.
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Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége mûködési
támogatása

38. §

Az ÖTM a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége mû-
ködési támogatása” elõirányzat terhére támogatja a
FONESZ adminisztratív mûködését, szakmai feladatainak
ellátását.

Sportegyesületek Országos Szövetsége mûködési
támogatása

39. §

Az ÖTM a „Sportegyesületek Országos Szövetsége mû-
ködési támogatása” elõirányzat terhére támogatja a SOSZ
adminisztratív mûködését, szakmai feladatainak ellátását.

Idõs sportolók szociális támogatása

40. §

Az ÖTM a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány útján az
„Idõs sportolók szociális támogatása” elõirányzat terhére
nyújt támogatást a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki ér-
mes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedõ
sporteredmények elérésében közremûködõ nyugdíjas
sportszakemberek részére.

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mûködési
támogatása

41. §

Az ÖTM a „Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
mûködési támogatása” elõirányzat terhére biztosítja a köz-
alapítvány alapító okiratában foglalt feladatok ellátásával
kapcsolatos mûködési költségeket.

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium
fenntartási költségeinek támogatása

42. §

Az ÖTM a „Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimná-
zium fenntartási költségeinek támogatása” elõirányzat ter-
hére biztosítja a fenntartó részére az általános iskola és
gimnázium mûködtetésével kapcsolatos költségeket.

Gerevich Aladár-sportösztöndíj

43. §

Az ÖTM a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány út-
ján a „Gerevich Aladár-sportösztöndíj” elõirányzat terhére

biztosítja az olimpiai és a speciális világjáték-válogatott
kerettag sportolók, továbbá a felkészítésükben közremû-
ködõ sportszakemberek részére juttatott Gerevich Ala-
dár-sportösztöndíj forrását.

Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidõsport- és diáksport programok

támogatása)

44. §

Az ÖTM az egészségjavítást célzó sporttevékenység
fejlesztése érdekében az „Egészségjavítást célzó sportte-
vékenység (szabadidõsport- és diáksport programok támo-
gatása)” elõirányzat terhére támogatást nyújt a szabadidõ-
sport és a diáksport területén, különösen a lakosság egész-
ségügyi helyzetének javítása, a rekreációs sport növelése
és népszerûsítése, az egészséges, mozgásgazdag életmód,
a fizikai aktivitás és ezek elõnyei iránti figyelem széles kö-
rû felkeltése érdekében. A támogatásról a Wesselényi
Miklós Sportközalapítvány – alapító okiratában foglalt
feladatainak ellátása érdekében – pályázat keretében dönt.

Szabadidõsport támogatása

45. §

(1) Az ÖTM a szabadidõsport fejlesztése érdekében a
„Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére támo-
gatja

a) a kiemelkedõ szabadidõsport rendezvényeket;
b) a nõk és családok sportjának fejlesztését;
c) a hátrányos helyzetûek sporttevékenységét;
d) az idõsek sportját;
e) a FONESZ-t a fogyatékosok szabadidõsportjának

országos, megyei és helyi rendezvényei céljára, amely tá-
mogatást a FONESZ továbbadhatja a fogyatékosok sza-
badidõsportját megyei szinten szervezõ sportszövetségek-
nek, a megyei (fõvárosi) sportszakigazgatási szerveknek,
valamint a fogyatékosok szabadidõsportja területén mûkö-
dõ sportegyesületek részére;

f) a szabadidõsportot népszerûsítõ kommunikációs te-
vékenységet;

g) a szabadidõsporttal kapcsolatos kutatásokat;
h) az NSzSz, valamint tagszervezetei szakmai prog-

ramjának megvalósítását;
i) a Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesület

Holdsugár programjának megvalósítását;
j) egyéb, a szabadidõsport fejlesztésével összefüggõ

feladatok ellátását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az ÖTM vagy az
általa megbízott szervezet által kiírt pályázat útján is nyújt-
ható. A pályázati támogatásról az ÖTM dönt.
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46. §

(1) Az ÖTM a „Szabadidõsport támogatása” elõirányzat
terhére támogatja továbbá valamennyi megyei (fõvárosi),
valamint megyei jogú városi önkormányzat sportcélú fel-
adatainak ellátása körében:

a) iskolai, diák- és szabadidõsport feladatok ellátását;
b) területi amatõr versenyrendszer mûködtetését;
c) oktatással, képzéssel (továbbképzéssel) összefüggõ

feladatok ellátását, szakmai tájékoztatók, értekezletek tar-
tását, kiadványok elkészítését, továbbá sporttevékenység-
gel kapcsolatos szakmai ismeretek terjesztését;

d) a fogyatékosok helyi szabadidõsportjának, valamint
a fogyatékosok diáksportjának fejlesztését;

e) egyéb, a megyei (fõvárosi), valamint megyei jogú
városi önkormányzat sportcélú feladatainak ellátását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a megyei (fõvá-
rosi), valamint megyei jogú városi önkormányzat a sport-
szövetség jogi személyiséggel rendelkezõ – az önkor-
mányzat területén mûködõ – területi szervezeti egységé-
nek és sportszervezetnek továbbadhatja.

47. §

Az ÖTM a „Szabadidõsport támogatása” elõirányzat
terhére támogatást nyújt – a Nemzeti Szabadidõsport Szö-
vetség (a továbbiakban: NSzSz) javaslatának figyelembe-
vételével – az NSzSz tagszervezetei mûködési költségei-
nek fedezetére.

III. Fejezet

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE
ÉS KEZELÉSE

Állami és önkormányzati
– Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program –

sportlétesítmények fejlesztése

48. §

(1) Az „Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesít-
ményfejlesztési Program – sportlétesítmények fejlesztése”
elõirányzat a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program
keretében megvalósuló állami és önkormányzati tulajdonú
sportcélú ingatlanfejlesztésekre, a program koordinációjá-
val és kommunikációjával összefüggõ szakmai feladatok
ellátására használható fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az ÖTM vagy az
általa megbízott szervezet által kiírt pályázat útján is nyújt-
ható. A pályázati támogatásról az ÖTM dönt.

(3) Az (1) bekezdés alapján az Európai Közösséget lét-
rehozó Szerzõdés 87. Cikk (1) bekezdésének hatálya alá

tartozó támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szer-
zõdés 87. Cikkének (1) bekezdése szerinti állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben fog-
lalt regionális támogatási térképpel összhangban a Szerzõ-
dés 87. és 88. Cikkének a nemzeti regionális beruházási tá-
mogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK
rendelet (HL L 302/29., 2006. október 24.) szabályaira fi-
gyelemmel nyújtható.

Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

49. §

Az ÖTM az „Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése”
elõirányzat terhére nyújt támogatást a Sportfólió Kht. vég-
elszámolásával kapcsolatos költségekhez, valamint a tár-
saság tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában lé-
võ sportlétesítmények üzemeltetéséhez.

Magyar Sport Háza Program

50. §

Az ÖTM a „Magyar Sport Háza Program” elõirányzat-
ból nyújt támogatást

a) a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek fi-
nanszírozásához;

b) a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel
és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és mû-
ködtetéssel összefüggõ egyéb költségek fedezéséhez;

c) a sportszövetségek mûködéséhez szükséges infra-
strukturális feladatokhoz;

d) egyéb, a Magyar Sport Házát érintõ költségek fede-
zéséhez.

Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú
sportlétesítmények üzemeltetése

51. §

(1) Az ÖTM az „Önkormányzati és egyéb nem állami
tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése” elõirányzat
terhére nyújt támogatást az önkormányzati és egyéb nem
állami tulajdonú sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, fel-
újításával és korszerûsítésével összefüggõ feladatok ellá-
tásához.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az ÖTM-mel
vagy jogelõdjével közös, folyamatban lévõ feladatok ellá-
tásának támogatására szolgál.

(3) Az (1) bekezdés alapján az Európai Közösséget lét-
rehozó Szerzõdés 87. Cikk (1) bekezdésének hatálya alá
tartozó támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szer-
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zõdés 87. Cikkének (1) bekezdése szerinti állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben fog-
lalt regionális támogatási térképpel összhangban a Szerzõ-
dés 87. és 88. Cikkének a nemzeti regionális beruházási tá-
mogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK
rendelet (HL L 302/29., 2006. október 24.) szabályaira fi-
gyelemmel, vagy az EK Szerzõdés 87. és 88. Cikkének a
csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendeletben
foglaltakkal összhangban nyújtható.

Sportlétesítményekkel kapcsolatos
egyéb folyamatban lévõ kormányzati feladatok

52. §

Az ÖTM a „Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb
folyamatban lévõ kormányzati feladatok” elõirányzat ter-
hére támogatja

a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése so-
rán a Magyar Államot megilletõ állami és társadalmi ese-
ménynapok igénybevételével kapcsolatos koordinációs
feladatokat;

b) a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magán-
tõke bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó
pályázati koncepció kialakításához, kiírásához és lebo-
nyolításához kapcsolódó feladatokat;

c) a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda Széchy Tamás
Uszoda fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat;

d) egyéb, nem állami forrásból megvalósuló átfogó jel-
legû létesítményfejlesztési programok elõkészítõ és koor-
dinációs feladatait, az abba illeszkedõ egyedi beruházások
támogatását.

21. századi iskolai és önkormányzati
sportlétesítményfejlesztési program

53. §

(1) Az ÖTM a „21. századi iskolai és önkormányzati
sportlétesítményfejlesztési program” elõirányzat terhére
nyújt támogatást a „Beruházás a 21. század iskolájába” el-
nevezésû pályázat nyerteseinek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás csak a pályázati
kiírásnak megfelelõ, az ÖTM-mel vagy jogelõdjével meg-
kötött, érvényes szerzõdéssel rendelkezõ települések ré-
szére nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére a pályá-
zati rendszer mûködtetése és a sportlétesítmény-fejlesztés-
sel összefüggõ egyéb költségek és projektek is támogat-
hatóak.

Sportvállalkozások támogatási programja

54. §

(1) Az ÖTM a „Sportvállalkozások támogatási prog-
ramja” elõirányzat terhére támogatja a sportvállalkozások
részére meghirdetett pályázat nyerteseit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a pályázati cél-
nak megfelelõ, az ÖTM-mel vagy jogelõdjével megkötött,
érvényes szerzõdéssel rendelkezõk részére nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére a pályá-
zati rendszer mûködtetése és egyéb, sportlétesítmények
fenntartásával, üzemeltetésével összefüggõ költségek és
projektek is támogathatóak.

(4) Az (1) bekezdés alapján támogatás az EK Szerzõdés
87. és 88. Cikkének a csekély összegû (de minimis) támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizott-
sági rendeletben foglaltakkal összhangban nyújtható.

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ
fejlesztése

55. §

Az ÖTM a „Sportlétesítmények PPP konstrukcióban
történõ fejlesztése” elõirányzat terhére biztosítja a Sport
XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP
konstrukcióban megvalósuló projektekben a magánbefek-
tetõ által teljesített és a szolgáltatási szerzõdésben részlete-
sen meghatározott szolgáltatások ellenértékének részbeni
finanszírozásául szolgáló, a Magyar Államot terhelõ 2007.
évi szolgáltatási díj hozzájárulást, valamint a kapcsolódó
járulékos költségeket.

IV. Fejezet

KIEMELT HAZAI RENDEZÉSÛ,
ILLETVE BIZTONSÁGI KOCKÁZATÚ
SPORTESEMÉNYEK TÁMOGATÁSA

Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények
támogatása

56. §

Az ÖTM a „Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemé-
nyek támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt a
külön jogszabály szerinti kiemelt biztonsági kockázatú
sportrendezvények közfeladatként történõ rendõri biztosí-
tásához, valamint a Sportrendezvényeket Biztonsági
Szempontból Minõsítõ Szakértõi Bizottság mûködéséhez.
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Kiemelt hazai rendezésû sportesemények támogatása

57. §

(1) Az ÖTM a „Kiemelt hazai rendezésû sportesemé-
nyek támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt
sportszövetség részére a hazai rendezésû sport világese-
mények rendezésével összefüggõ költségek legfeljebb
50%-ának fedezetéhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetében – az
egyes sportágakra irányadó különbözõ elnevezésekre is fi-
gyelemmel – sportrendezvénynek minõsül:

a) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály világbajnoksága;
b) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály Európa-baj-

noksága;
c) a felnõtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi

szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként
meghatározott verseny).

(3) Felnõtt Világkupa megrendezéséhez sportáganként
legfeljebb 2 évente nyújtható támogatás.

58. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pá-
lyázat benyújtását legalább 45 nappal megelõzõen a sport-
szövetség a sportrendezvény megrendezésének szándékát
és az elõirányzatból való támogatás iránti igényét tartal-
mazó regisztrációs kérelmet nyújt be az ÖTM részére. A
regisztrációs kérelmet a 4. számú melléklet szerinti – az
ÖTM által internetes honlapján is közzétett – nyomtatvá-
nyon kell postai és elektronikus úton megküldeni.

(2) Az ÖTM a regisztrációs kérelmet annak kézhezvéte-
létõl számított 30 napon belül elbírálja és dönt annak nyil-
vántartásba vételérõl vagy elutasításáról, amelyrõl a sport-
szövetséget értesíti.

(3) Az ÖTM elutasítja a regisztrációs kérelem nyilván-
tartásba vételét, ha

a) nem a jogosult nyújtotta be, vagy
b) nem az 57. § (2) bekezdés szerinti sportrendezvény

megrendezésének szándékát tartalmazza, vagy
c) a regisztrációs kérelem a sportszövetség hibájából

hiányosan került benyújtásra és a hiánypótlás is eredmény-
telen volt.

(4) Amennyiben a sportrendezvény rendezési jogára vo-
natkozó pályázathoz az Stv. 50. §-a (3) bekezdésének
b) pontjában meghatározott garanciavállalás, illetve a Kor-
mány döntését igénylõ létesítményfejlesztés, beruházás,
eszközbeszerzés szükséges, a regisztrációs kérelem a Kor-
mány fentiekre vonatkozó döntését követõen vehetõ nyil-
vántartásba.

(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele az
ÖTM részére fizetési kötelezettségvállalást nem jelent.

(6) Az 57. § (1) bekezdés szerinti elõirányzatból kizáró-
lag annak a sportszövetségnek nyújtható támogatás,
amelynek az adott sportrendezvényre vonatkozó regisztrá-
ciós kérelmét az ÖTM nyilvántartásba vette.

59. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogának elnyerése ese-
tén a sportszövetség támogatási kérelmet nyújt be – legké-
sõbb a sportrendezvény idõpontját megelõzõ év május
31-ig – az ÖTM részére. A támogatási kérelmet az 5. szá-
mú melléklet szerinti – az ÖTM által internetes honlapján
is közzétett – nyomtatványon kell postai és elektronikus
úton megküldeni.

(2) Amennyiben a sportrendezvény rendezési jogára vo-
natkozó pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát
követõen kerül kiírásra, az ÖTM eltekinthet az 58. §-ban
meghatározott követelményektõl, és a támogatási kérelem
az (1) bekezdés szerinti határidõt követõen is benyújtható.

60. §

(1) Az ÖTM a beérkezett támogatási kérelmek alap-
ján – a Nemzeti Sporttanács javaslatának figyelembevéte-
lével – dönt a támogatásban részesíthetõ sportszövetségek
körérõl.

(2) A tárgyévre vonatkozó támogatásról való döntés so-
rán az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni:

a) a sportrendezvény hazai megrendezésének eredmé-
nyességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe;

b) a sportrendezvényen részt vevõ országok, sportolók,
nézõk várható száma;

c) a sportrendezvény közvetítésének a Magyar Köztár-
saság nemzetközi megítélésére gyakorolt hatása;

d) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztés, beruházás sportágfejlesztési és sportpolitikai, va-
lamint gazdaságösztönzõ hatása;

e) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztéshez, beruházáshoz rendelkezésre álló költségvetési,
önkormányzati és egyéb források;

f) a sportrendezvény, valamint az azzal összefüggõ lé-
tesítményfejlesztés, beruházás hosszú távú – költségvetési
éven áthúzódó – hatása;

g) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfejlesz-
téshez kapcsolódó egyéb sportcélú állami támogatási igény;

h) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok Magyaror-
szágon történõ megrendezésével is összefüggõ összetett-
sége, jelentõsége;

i) a sportrendezvény megrendezésébõl származó eset-
leges nyereség;

j) a sportrendezvény várható hatása a sportág további
fejlõdésére;

k) a sportrendezvény évének eseménynaptára;
l) a fogyatékosok társadalmi integrációjára gyakorolt

hatása.

61. §

Az 57. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetén – a 6. §
(2) bekezdésében meghatározottak mellett – a támogatási
szerzõdés megkötésének további feltétele:
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a) a sportszövetség lehetõvé teszi, hogy a támogatási
szerzõdés megkötésétõl a támogatás felhasználásával tör-
ténõ elszámolásig az ÖTM képviselõje tanácskozási jog-
gal részt vehessen a szervezõ bizottság munkájában;

b) a sportszövetség a sportrendezvény megrendezésé-
vel összefüggésben kapott sportcélú állami támogatások-
ról elkülönített nyilvántartást vezet;

c) a sportszövetség – az elnöksége által jóváha-
gyott – költségvetést készít, amely az 5. számú melléklet
4. pontja szerinti bontásban tartalmazza a sportrendezvény
bevételeit és kiadásait, valamint a sportrendezvény várha-
tó pénzügyi eredményét.

62. §

(1) A sportrendezvény befejezésétõl számított 5 évig az
ÖTM ellenõrizheti a támogatás felhasználásának elszámo-
lását.

(2) A sportszövetség a támogatási szerzõdésben megál-
lapított elszámolási határidõig az ÖTM részére köteles
megküldeni a sportrendezvény szakmai értékelését, vala-
mint 50 millió Ft vagy azt meghaladó összegû támogatás
esetén a sportrendezvényre vonatkozó, könyvvizsgáló ál-
tal hitelesített számszaki beszámolóját (a továbbiakban
együtt: igazolás).

(3) Amennyiben az igazolás alapján megállapítható,
hogy a sportrendezvény megrendezése nyereséggel zárult,
a sportszövetség köteles a nyereség támogatással arányos
részét az ÖTM részére visszafizetni, amely azt az 57. §
(2) bekezdés szerinti sportrendezvények rendezési költsé-
geinek támogatására használja fel.

V. Fejezet

FOGYATÉKOSOK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉNEK
JAVÍTÁSA

63. §

(1) Az ÖTM a fogyatékosok sportjának fejlesztése érde-
kében a „Fogyatékosok esélyegyenlõségének javítása”
elõirányzat terhére támogatja

a) a fogyatékosok sportjában megyei szinten, vala-
mennyi fogyatékossági ágban és több sportágban – a fo-
gyatékosok sportja területén – mûködõ sportszövetség,
sportszervezet mûködését, szakmai programjait;

b) a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló
sportegészségügyi és sporttudományos programokat;

c) a sport által megvalósuló integrációt elõsegítõ prog-
ramokat;

d) a sportrehabilitációs programokat;
e) a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, te-

rápiás jellegû sportoktatását és programjait;
f) a sportszakember-képzési feladatokat;
g) egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével

összefüggõ feladatok ellátását.

(2) Az ÖTM az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére
támogatja továbbá – a paralimpiai sportágak kivételé-
vel – a fogyatékosok hazai és nemzetközi versenyrendsze-
rét, valamint a mûhelytámogatási programot, amelyek ese-
tében a támogatást a speciális világjátékok versenyprog-
ramjainak sportágai részére az alábbi szervezeteken ke-
resztül nyújthatja:

a) FONESZ;
b) Magyar Speciális Olimpia Szövetség;
c) Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális

és Érdekvédelmi Szövetsége;
d) Magyar Siketek Sportszövetsége;
e) Magyar Látássérültek Sportszövetsége;
f) Magyar Parasport Szövetség;
g) Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége;
h) sportszövetségek, sportszervezetek, integrált sport-

szövetségek, sportszervezetek.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. §

(1) Az elõirányzatokon rendelkezésre álló eredeti
összeg legfeljebb 3%-a kommunikációs feladatok ellátá-
sára is fordítható.

(2) Az elõirányzatokon rendelkezésre álló összeg 5%-a
a támogatás szerzõdésszerû felhasználásának utólagos el-
lenõrzésére is felhasználható.

(3) Amennyiben a támogatás elõfinanszírozás kereté-
ben kerül biztosításra, a kedvezményezett a támogatás
összegével utólagos elszámolás mellett, a támogatási szer-
zõdésben meghatározott idõpontig köteles elszámolni.

(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
Áht. és az Ámr. rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell.

65. §

(1) A rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatály-
ba azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
nyújtott támogatásokkal összefüggésben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és
elosztásáról szóló 9/2006. (III. 10.) BM rendelet.

(3) A sportági szövetség a 25. § (2)–(3) bekezdései sze-
rinti utánpótlás-korosztály jelölését a rendelet hatályba-
lépését követõ 30 napon belül köteles megtenni.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

Szervezet neve:

Támogatási szerzõdés iktatási száma:

Feladat megnevezése:

Szerzõdés szerinti támogatási összeg:

Korábban elszámolt összeg:

Sor-
szám

Bizonylatszám Számla kibocsátója Megnevezés/felhasználás Számla értéke

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ÖSSZESEN:

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak az ÖTM felé lettek
elszámolva.

P. H.

.................................................................
dátum

.................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

2. számú melléklet a 10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelethez

A 18. § a)–f) pontja szerinti támogatás tekintetében kiadásként elszámolható költségek

I. Mûködési típusú kiadások

1. Szövetségi, sportegyesületi iroda mûködése (rezsiköltségek):
– irodabérleti díj;
– telefon – havonta legfeljebb 100 000 Ft (mobil és vezetékes együtt);
– internetszolgáltatási díj (weblapkészítés, üzemeltetés, frissítés);
– postaköltség;
– irodaszer;
– fénymásolással, nyomtatással összefüggõ kiadások;
– közüzemi díj;
– karbantartás (iroda, irodatechnika, gépjármû, takarítás).
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2. Személyi juttatások és a munkaadót terhelõ járulékok – legfeljebb a támogatás 30%-áig

Szövetségi, sportegyesületi apparátusból kizárólag a felsorolt személyek részére:
– fõtitkár, igazgató, sportegyesületi elnök;
– titkárnõ;
– gazdasági munkatárs.

3. Belföldi utazási költségek – legfeljebb havonta 100 000 Ft értékben

Hivatalos gépkocsi költségtérítés, bérlet, vasúti jegy költségtérítés (útvonal és indokolás feltüntetésével), kizárólag
fõtitkár vagy igazgató, titkárnõ, gazdasági munkatárs, szövetségi kapitány részére.

4. Gazdasági vezetés, könyvelés, könyvvizsgálói díj, az ezzel kapcsolatos szakanyagok, nyomtatványok költsége,
évente legfeljebb 1 200 000 Ft értékben.

5. Tagdíjak:
– nemzetközi szövetségi tagdíj;
– NSSz tagdíj;
– NSSz regisztrációs díj.

6. Sportdiplomáciai tevékenység

Nemzetközi szövetség kongresszusa (kizárólag 2 fõ részvételére korlátozva):
– szállásköltség;
– utazási költség;
– étkezési költség;
– regisztrációs költség.

7. Kommunikációs, marketingkiadások

Szakkiadványok anyagai az elõállítási díjak vonatkozásában (nyomdai költség, fordítási költség, videosokszorosítás,
CD, DVD írás).

8. Területi szövetségek, területi szervezetek mûködési kiadásai:
– irodabérleti díj;
– telefon – havonta legfeljebb 50 000 Ft (mobil és vezetékes együtt);
– internetszolgáltatási díj (weblapkészítés, üzemeltetés, frissítés);
– postaköltség;
– irodaszer;
– közüzemi díj;
– karbantartás (iroda, irodatechnika, gépjármû).

II. Szakmai típusú kiadások

1. Hazai és külföldi versenyen és edzõtáborokban való részvétel költségei (az esemény és az eseményen részt vevõk
megnevezésének feltüntetésével):

– utazás (repülõ, vonat, autóbusz, személygépkocsi, helyi közlekedés);
– szállás;
– étkezés;
– létesítménybérlet;
– sportszerbérlés;
– sporteszközszállítás;
– biztosítási díj (utas- és poggyászbiztosítás);
– nevezési díj, regisztrációs díj.

2. Személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok (legfeljebb a támogatás 30%-áig):
– szövetségi kapitány;
– a felkészítést segítõ szakemberek, edzõk, pszichológus, gyúró (megbízási szerzõdés, vállalkozói szerzõdés díja).

A számlákhoz a szerzõdést és a teljesítésigazolást csatolni kell.
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3. Versenyrendezési kiadások:
– hazai versenyek – kizárólag a szövetség nevére szóló számla fogadható el az esemény és az eseményen részt vevõk

megnevezésével ellátva;
– bérleti díj (terem, sportszer, speciális felszerelés);
– bírói költségek (kiküldetés, bírói díj, szállás, étkezés);
– versenyhelyezettek díjazása (érem, oklevél);
– versenyen egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató, illetve egészségügyi dolgozó díjazása;
– biztonsági kiadások.

4. Sportegészségügyi költségek:
– kiegészítõ egészségügyi és étkezési szerek (vitaminok, kenõcsök, a keretorvos által aláírt számlával az OSEI által

bevizsgált táplálékkiegészítõk);
– állapotfelmérés végzése (OSEI, egyéb kutatólabor által);
– doppingellenes tevékenység;
– doppingellenõrzési díj;
– doppingellenõr kiszállási díja.

5. Sportfelszerelés és sporteszköz-vásárlási költségek:
– sportágspecifikus eszközök, technikai eszközök beszerzése, karbantartása, vizsgáztatása;
– valamint sportállatok takarmányozása, gondozása, beszerzése.

6. Jogdíjak, licencdíjak:
– nemzetközi szövetségnek befizetett versenyrendezési jogdíj;
– nemzetközi szövetségnek befizetett versenyzõi licencdíj;
– nemzetközi szövetségnek befizetett versenybírói licencdíj;
– nemzetközi szövetségnek befizetett versenybírói minõsítõ vizsga díja.

7. Területi szövetségek, területi szervezetek szakmai programjainak kiadásai:
– utazás (vonat, autóbusz, személygépkocsi, helyi közlekedés);
– szállás;
– étkezés;
– létesítménybérlet.

3. számú melléklet a 10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelethez

Pontértéktáblázat a sportági eredményesség méréséhez és az eredményességi
támogatás kiszámításához

Az eredményesség és az eredményességi támogatás számításánál csak azok a helyezések vehetõk figyelembe, me-
lyeknél az eseményen részt vevõ országok száma Európa-bajnokság (a továbbiakban: EB) esetén legalább 15, világbaj-
nokság (a továbbiakban: VB) esetén legalább 25 volt. Amennyiben kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ
országok számán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ.

1. A különbözõ világversenyeken elért helyezések értékpontjai

Olimpia, Paralimpia, AGFIS világjátékok, VB

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pont 12 9 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel, a fenti
pontszámokat 1,5-ös szorzóval kell számolni!
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EB

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pont 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti pontszámokat 2-es
szorzóval kell számolni!

2. A különbözõ korosztályoknál alkalmazott szorzók

Korosztály Szorzó

Felnõtt 5

Legidõsebb utánpótlás korcsoport (junior vagy ifjúsági) 2

Második utánpótlás korcsoport (ifjúsági vagy kadett vagy serdülõ) 1

Amennyiben csak egy utánpótlás korcsoport van 2,5

3. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók

Olimpia, Paralimpia,
AGFIS világjátékok

VB EB

4 éves ciklus 9 5 4

3 éves ciklus – 4 3

2 éves ciklus – 3 2

Évenkénti – 2 1

4. a) Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói

Egyéni (egyes) 1,0

Páros 0,75 × 2

Csapat 0,5 × létszám

4. b) Csapatjáték sportágak szorzói

Csapat 0,5 × egyszerre pályán lévõ játékosok száma + 0,2 × versenyre nevezhetõ tartalékok száma

5. Az eseményen részt vevõ országok száma szerinti szorzó (amennyiben kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a
részt vevõ országok számán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ):

a) olimpiai, paralimpiai körülmények között megrendezett olimpiai, paralimpiai és AGFIS világjátékokra elõírt kö-
rülmények között megrendezett világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén: 1,0;

b) olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, illetve nem olimpiai és nem AGFIS világjátékok körülményei kö-
zött megrendezett olimpiai és AGFIS világjátékok versenyszámai esetén a táblázat alapján:

VB EB

0–24 ország 0 0–14 ország 0

25–49 ország 0,35 15–25 ország 0,35

50–74 ország 0,7 26–40 ország 0,7

74 ország felett 1,0 40 ország felett 1,0

6. Az eredményességi támogatás kiszámításához az egyes versenyszámokban részt vevõ országok száma szerinti
szorzó (amennyiben kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ országok számán a kvalifikáción elindult nem-
zetek száma értendõ):

a) olimpiai, paralimpiai, illetve AGFIS világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén: 1,0 – amennyiben Euró-
pa-bajnokság esetén legalább 10, világbajnokság esetén pedig legalább 15 ország vett részt az adott versenyszámban;
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b) olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, illetve nem olimpiai és nem AGFIS világjátékok körülményei kö-
zött megrendezett olimpiai és AGFIS világjátékok versenyszámai esetén a táblázat alapján:

VB EB

0–20 ország 0 0–10 ország 0

21–25 ország 0,35 11–15 ország 0,35

26–35 ország 0,7 16–20 ország 0,7

35 ország felett 1,0 21 ország felett 1,0

7. Az eredmények értékszorzói az eredmény elérését követõ években

Év 1. év 2. év 3. év 4. év

Olimpia, paralimpia, AGFIS világjátékok, fel-
nõtt VB, EB

1 0,8 0,6 0,4

Utánpótlás VB, EB 1 0,5 0 0

8. Olimpiai, paralimpiai és AGFIS világjátékok, valamint olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, továbbá
nem olimpiai és nem AGFIS világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és AGFIS világjátékok versenyszá-
mai az alábbi szorzóval

Olimpiai, Paralimpia, AGFIS világjátékokon
szereplõ versenyszámok

Olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, nem olimpiai és nem AGFIS világjátékok körülményei
között megrendezett olimpiai és AGFIS világjátékok versenyszámai

1 0,5

4. számú melléklet a 10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM

A hazai rendezésû sport világesemények
(a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének állami támogatásához

1. Az ÖTM regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó adatok

A sportszövetség

Neve:

Székhelye:

Levelezési címe:

A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:

A kapcsolattartó személy neve:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok

A sportrendezvény

Megnevezése:

Tervezett idõpontja: kezdete: vége:

Tervezett helyszíne:

Jellege: világbajnokság ( )

Európa-bajnokság ( )

Világkupa ( )
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Tervezett létesítménye: Papp László Budapest Sport Aréna ( )

NUSI ( )

Sportfólió Kht. kezelésében lévõ
létesítmény

egyéb ( )

Jelentõsége: olimpiai/paralimpiai kvalifikáció ( )

egyéb: ( )

A pályázat nemzetközi szövetséghez történõ benyújtásá-
nak idõpontja:

A rendezés jogáról való döntés idõpontja:

Szükséges-e a Kormány elõzetes garanciavállalása?

Amennyiben szükséges létesítményberuházás, felújítás,
rendelkezésre áll-e saját, állami, önkormányzati, illetve
egyéb piaci forrás?

3. A sportrendezvény tervezett bevételei (ezer Ft)

Az ÖTM-tõl a tervezett támogatási igény:

Egyéb, sportcélú állami támogatási igény: Intézmény: Összeg:

Az esemény megrendezésével összefüggõ már elnyert
sportcélú állami támogatás:

Intézmény: Összeg:

A megvalósításra tervezett saját forrás:

Tervezett összes bevétel:

4. A sportrendezvény tervezett kiadásai (ezer Ft)

Tervezett összes kiadás:

5. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok

A sportrendezvény sportdiplomáciai jelentõsége:

A létesítményberuházás, -fejlesztés hosszú távú hatásai:

Létesítményberuházás, -fejlesztés várható költsége
(ezer Ft):

Az eszközbeszerzés várható költsége (ezer Ft):

Kelt: ..........................................., 2007. ...................... hónap ........... nap

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a regisztrációs kérel-
men valótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga után.

P. H.

......................................................................

a képviseletre jogosult személy aláírása
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5. számú melléklet a 10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

A hazai rendezésû sport világesemények (a továbbiakban: sportrendezvény)
rendezésének állami támogatásához

1. Az ÖTM-hez támogatási kérelmet benyújtó (jogtulajdonos) sportszövetségre vonatkozó
adatok

A sportszövetség (jogtulajdonos)

Neve:

Székhelye:

Levelezési címe:

Alszámlaszáma:
(amennyiben már van, a sporteseményé)

A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:

A kapcsolattartó személy neve:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Tagszervezeteinek száma: Igazolt versenyzõinek
száma:

Nemzetközi eredményesség: (Az elmúlt öt évben világ-
és Európa-bajnokságon, világkupán elért pontszerzõ
helyezések)

2002

2003

2004

2005

2006

2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok

A sportrendezvény

Megnevezése:

Tervezett idõpontja: kezdete: vége:

Tervezett helyszíne:

Jellege: világbajnokság ( )

Európa-bajnokság ( )

világkupa ( )

Tervezett létesítménye: Papp László Budapest Sport Aréna ( )

NUSI ( )

Sportfólió Kht. kezelésében lévõ létesít-
mény

egyéb ( )

Jelentõsége: olimpiai/paralimpiai kvalifikáció ( )

egyéb ( )

Az eseményen részt vevõ országok várható száma: Az eseményen részt vevõ
magyar versenyzõk várha-
tó száma:

Az eseményre kilátogató nézõk várható száma: Az eseményen részt vevõ
sajtó munkatársak várható
száma:

Az esemény várható média megjelenése:
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3. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok

A létesítményberuházásra, -fej-
lesztésre rendelkezésre álló,
saját, állami, egyéb piaci forrás
(ezer Ft):

Intézmény: Összeg:

Intézmény:

Az eszközbeszerzésre rendelke-
zésre álló, saját, állami, egyéb
piaci forrás
(ezer Ft):

Intézmény: Összeg:

Intézmény:

4. A sportrendezvény közvetlen megrendezésével összefüggõ költségvetés-tervezet

Bevételek Összeg (ezer Ft)

Az ÖTM-tõl igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggõ támogatás

Egyéb sportcélú állami támogatás (intézmény)

Szponzori/saját bevétel összesen:

pénzbeli:

szolgáltatás jellegû:

Reklámbevétel

pénzbeli:

szolgáltatás jellegû:

Tv jogdíj

Jogtulajdonostól származó bevétel

Jegybevétel

Akkreditáció díjak

Nevezési díjak

Szállásköltség/éj/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Étkezési költség/nap/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Egyéb sportág-specifikus bevétel

Összesen:

Kiadások Összeg (ezer Ft)

Jogdíj

Reklámjogdíj

Tv jogdíj

Szervezési illeték
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Utazási költség/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Szállásköltség/éj/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Étkezési költség/nap/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Szállítás (helyi) összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõ bizottság tagjai:

eszköz, felszerelés:

egyéb (sportág-specifikus):

Létesítmény bérleti díjak (technikai feltételek biztosításával) összesen:

Versenyhelyszín kiépítésével összefüggõ kiadások összesen:

sajtóközpont, média állások:

Bérleti díjak összesen:

busz, gépkocsi:

mobil létesítmények:

Tv közvetítéssel összefüggõ technikai eszközök:

irodabérlet:

egyéb (sportág-specifikus):

Akkreditáció

Érmek
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Tiszteletdíjak (serlegek stb.)

Hivatalos értekezletek

Fogadások

Megnyitó és záróünnepség

Biztonsági szolgálat

Sportegészségügyi/mentõszolgálat

Doppingellenõrzés

Informatikai szolgáltatás

Marketing kiadások összesen:

kiadványok (plakát, fotó, mûsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):

nyomtatványok:

ajándéktárgyak:

reklámtevékenység:

sajtótájékoztató:

egyéb:

Személyi jellegû kiadások összesen:

szervezõ bizottság tagjai:

technikai személyzet:

tisztségviselõk:

versenybírók:

hostessek:

tolmács:

bemondó:

szakértõk:

egyéb:

Formaruha

Egyéb sportág-specifikus kiadások

Összesen

Kelt: ........................, 2007. ................. hónap ......... nap

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a regisztrációs kérelmen valótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga
után.

P. H.

...................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása
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Pályázati felhívások

Százhalombatta Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a Városi Szabadidõ Központ
vezetõi állásának betöltésére

Az intézmény önálló gazdálkodási jogkörrel rendel-
kezõ, önkormányzati fenntartású intézmény. Tevékeny-
ségi körébe tartozik városi szintû szabadidõ-, sportrendez-
vények szervezése, lebonyolítása, koordinálása. Intézmé-
nyi háttér biztosítása városi, megyei, országos és nemzet-
közi sportversenyek, szabadidõs napközis táborok szerve-
zése és lebonyolítása. Az intézménynek több tagintézmé-
nye is van. A sportcsarnokon, labdarúgó stadionon, Szalai
János Fedett Uszodán és a tanuszodán kívül az intézmény
mûködteti a Városi Strandot is. Vállalkozási tevékenység-
ként fizetõ parkolót üzemeltet, kulturális és zenei nagyren-
dezvényeket szervez, valamint reklámtevékenységet is
folytat.

Az intézmény címe: 2440 Százhalombatta, Vasút u. 41.
Tel.: (23) 354-050.

1. Pályázati feltételek:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– 18. életév betöltése.

2. A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:

– önkormányzatnál vagy önkormányzati fenntartású
sportintézménynél szerzett vezetõi gyakorlat,

– sport területén szerzett sokoldalú szakmai gyakorlat,
– a helyi viszonyok ismerete,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– angol és/vagy német nyelv középfokú ismerete.

3. A pályázat tartalmazza:

– a pályázó adatait is felsoroló részletes szakmai élet-
rajzot, bemutatva a pályázó eddigi szakmai munkáját, ve-
zetési tapasztalatait, elért szakmai eredményeit;

– az intézmény irányítására, mûködtetésére vonatkozó
vezetõi programot (az intézmény középtávú célkitûzései);

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok
közjegyzõvel hitelesített másolatát;

– az illetménytáblázat figyelembevételével bérigény
megjelölését;

– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyít-
ványt.

4. A pályázat benyújtásának formája:

– gépelve, írásban, 1 eredeti példányban.

5. A megbízás idõtartama: 5 év, kezdõ idõpontja: a kép-
viselõ-testületi döntést követõen azonnal.

6. Bérezés: az illetményt a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. (közal-
kalmazotti) törvény és végrehajtási rendeletei alapján az
illetménytáblázat figyelembevételével a Képviselõ-testü-
let állapítja meg.

7. A pályázat benyújtásának határideje: a Sportértesítõ-
ben való megjelenéstõl számított harmincadik nap. A ha-
táridõ számítása a Munka Törvénykönyv 12. §-a alapján
történik.

8. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõ lejártát követõ hónap munkaterv szerinti képviselõ-
testületi ülés napja.

9. A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Százha-
lombatta Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell
benyújtani (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.).
A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Városi Szabadidõ
Központ vezetõi pályázata”.

A beérkezett pályázatokat a képviselõ-testület Oktatási,
Mûvelõdési, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága vélemé-
nyezi.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást, intézményi
megismertetést a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Hu-
mán Szolgáltatási Irodáján Nagyné Kondek Krisztina ifjú-
sági és sport munkatárs ad (Százhalombatta, Szent István
tér 3.). Telefon: 06 (23) 542-155.

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
pályázata

1. A pályázat célja a szabadidõsportban – természetesen
a fogyatékosok sportjában is – részt vevõk rendszeres, fizi-
kai aktivitást igénylõ, elsõdlegesen életmódsportágakban
folytatott szabadidõs sporttevékenységének támogatása és
a tevékenységi feltételek biztosítása az egészség megõrzé-
séért, valamint a testedzésben gazdagabb életmód kialakí-
tásáért és megtartásáért.

2. A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (a továb-
biakban: Közalapítvány) a 2007. évben az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium (rövidítve ÖTM), il-
letve a Wesselényi M. Sport Közalapítvány saját forrásai-
ból összesen 235 millió forintot fordít a pályázók támoga-
tására.
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3. Pályázhatnak:
A sportról szóló (2004. évi I. számú) törvény szerint

alapvetõen sporttevékenység folytatására szervezõdött, és
az egyesülési jogról szóló (1989. évi II.) számú törvény
alapján létrehozott, nyilvántartásba vett és mûködõ sport-
egyesületek (ideértve a diák-sportegyesületeket is).

Sportegyesületek:
A pályázat beadásának határidejéig létrejött, bejegyzett,

a szabadidõsport terén mûködõ sportegyesületek.
A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhat-

nak.

Diák-sportegyesületek:
A pályázat beadásáig létrejött, bejegyzett, mûködõ diák-

sportegyesületek.
A diák-sportegyesület szakosztályai önállóan nem pá-

lyázhatnak.

Mindkét pályázói csoportnál fenntartja magának a jogot
a pályázat kiírója, hogy a több célt, több sportágat, illetve
több szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza
a támogatott célt, illetve sportágat.

4. A támogatás kérhetõ:
A pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolat-

ban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek, vala-
mint pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), me-
gyei szintû sportrendezvények, bajnokságok rendezési
költségeinek, továbbá a fogyatékosok országos szintû di-
áksport rendezvényeinek támogatására (ha a pályázó más
forrásból ugyanerre a célra nem kap költségvetési támoga-
tást – például ÖTM Sport Szakállamtitkárságtól), valamint
a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való
részvételének támogatására.

Pályázható költségnemek:
A rendszeres edzéseknek otthont adó, illetve a sport-

rendezvényeknek helyet biztosító sportlétesítmények bér-
leti díja, valamint a rendezvényeken használt technikai,
mûszaki eszközök bérleti díja, versenybírói díj és orvosi
ügyeleti díj, a díjazási költségek közül az érem, kupa, okle-
vél, valamint a résztvevõk által igénybe vett tömegközle-
kedési eszközök csoportos utazási költségei, csoportos
szállásköltségek (csoport: legalább 6 fõ), nevezési díj.

Az elnyert támogatás felhasználási idõszaka:
2007. január 1. és december 31. közötti idõszak.

A pályázati ûrlapot a közalapítvány internetes honlap-
ján kell kitölteni és elektronikus úton beküldeni, ezután az
onnan kinyomtatott ûrlapot a szükséges mellékletekkel
együtt, egyként kell postázni!

A pályázatok postára adási határideje:
2007. július 31-én 24.00 óra.

A pályázat közzététele, a pályázati füzet beszerzése:
A pályázati kiírás megjelenik a „Nemzeti Sport” címû

napilapban, a „Sportértesítõben”, megtekinthetõ az Inter-
neten is a következõ címen: www.wesselenyikozalapit-
vany.hu.

Figyelem: a közalapítványi iroda új helyen mûködik!

A pályázati kiírás teljes szövege a kitöltési útmutatóval
és a pályázat beadásához szükséges jelszóval 2007. má-
jus 29-tõl megvásárolható a Wesselényi Miklós Sport
Közalapítvány Irodájában (Budapest V. kerület, Galamb
utca 3. V. emelet 3., kapukód: 53) 9.00–15.00 óra között
(pénteken 14 óráig), melynek ára 800 Ft.

A pályázati füzet levélben, faxon [06 (1) 321-0030] és
e-mail-ben (titkarsag@wesselenyikozalapitvany.hu) is
megrendelhetõ a Közalapítvány irodájától, melyet postai
úton, utánvételi csomagban küldünk el a megrendelõnek.

A 2007. július 20-ig beérkezett igényeket tudja az Iroda
teljesíteni.

A pályázattal kapcsolatban a 06 (1) 462-0006-os telefo-
non lehet érdeklõdni munkanapokon 9.00–15.00 óra kö-
zött (pénteken 14 óráig).

Pályázati díj:
A pályázati díj 4000 Ft, melyet a pályázati füzetben

mellékelt csekken kell feladni.

A felhasználási idõszak 2007. januári kezdete miatt a
pályázat elbírálásáig a rendezvényeket a pályázók saját
anyagi kockázatukra rendezik meg.

A pályázaton elnyert támogatások folyósítására az álla-
mi támogatás Közalapítvány részére történõ rendelkezésre
bocsátását követõen kerülhet sor.

Budapest, 2007. május 26.

Dr. Török Ferenc s. k.,
a közalapítvány kuratóriumának elnöke
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Közhasznúsági jelentések

A Mezõ Ferenc Közalapítvány
kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezet közhasznú egyszerûsített éves beszámolója

2006

Mérleg

Adatok ezer forintban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 A) Befektetett eszközök 0 0

2 I. Immateriális javak

3 II. Tárgyi eszközök

4 III. Befektetett pénzügyi eszközök

5 B) Forgóeszközök 90 482 65 706

6 I. Készletek

7 II. Követelések 20 29

8 III. Értékpapírok 70 000 50 000

9 IV. Pénzeszközök 20 462 15 677

10 C) Aktív idõbeli elhatárolások 2 422 1 654

11 Eszközök összesen 92 904 67 360

12 D) Saját tõke 84 735 67 231

13 I. Induló tõke 10 000 10 000

14 II. Tõkeváltozás/eredmény 74 513 74 735

15 III. Lekötött tartalék

16 IV. Értékelési tartalék

17 V.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl
(közhasznú tevékenységbõl)

222 –17 504

18 VII. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

19 E) Céltartalékok

20 F) Kötelezettségek 0 27

21 I. Hátrasorolt kötelezettségek

22 II. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

23 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 27

24 G) Passzív idõbeli elhatárolások 8 169 102

25 Források összesen 92 904 0 67 360
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Eredménykimutatás

Adatok ezer forintban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

1 A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 28 317 50 535

2 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 20 000 28 000

3 a) alapítótól

4 b) központi költségvetéstõl 20 000 23 000

5 c) helyi önkormányzattól

6 d) társadalombiztosítótól

7 e) egyéb, ebbõl 1% ……………… 5 000

8 2. Pályázati úton elnyert támogatás

9 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

10 4. Tagdíjból származó bevétel

11 5. Egyéb bevétel 8 317 22 535

12 B) Vállalkozási tevékenység bevétele

13 C) Összes bevétel (A+B) 28 317 50 535

14 D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 22 267 68 039

15 1. Anyagjellegû ráfordítások 4 695 45 542

16 2. Személyi jellegû ráfordítások 17 164 19 434

17 3. Értékcsökkenési leírása 84

18 4. Egyéb ráfordítások 256 3 000

19 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 68 63

20 6. Rendkívüli ráfordítások

21 E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0

22 1. Anyagjellegû ráfordítások

23 2. Személyi jellegû ráfordítások

24 3. Értékcsökkenési leírás

25 4. Egyéb ráfordítások

26 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

27 6. Rendkívüli ráfordítások

28 F) Összes ráfordítás 22 267 68 039

29 G) Adózás elõtti vállalkozási eredmény 0 0

30 H) Adófizetési kötelezettség

31 I) Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0

32 J) Tárgyévi közhasznú eredmény 6 050 –17 504
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Tájékoztató adatok

Sor-
szám

A tétel megnevezése Tárgyév

33 A) Személyi jellegû ráfordítások 19 434

34 1. Bérköltség 1 194

35 ebbõl: megbízási díjak 1 194

36 tiszteletdíjak

37 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 17 910

38 3. Bérjárulékok 330

39 B) A szervezet által nyújtott támogatások

40 C) Továbbutalási céllal kapott támogatás

41 D) Továbbutalt támogatás 3 000

A közhasznú beszámolót és a mérleget a kuratórium 2007. március 22-ei ülésén elfogadta.

Zsivotzky Gyula s. k.,
elnök

A Magyar Paralimpiai Bizottság 2006. évi közhasznúsági jelentése

A közgyûlés által elfogadva 2007. május 19-én.

ezer forintban

Megnevezés Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 61 156 – 101 076

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 51 629 – 60 969

a) alapítótól 51 629 60 969

b) központi költségvetésbõl

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 800 4 374

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 2 124 28 438

4. Tagdíjból származó bevétel 555 570

5. Egyéb bevétel 5 048 6 726

B) Vállalkozási tevékenység bevétele 3 719 6 127

C) Összes bevétel (A+B) 64 875 – 107 203
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Megnevezés Elõzõ év Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 61 746 – 96 831

1. Anyagjellegû ráfordítások 45 948 84 465

2. Személyi jellegû ráfordítások 13 917 11 258

3. Értékcsökkenési leírás 778 1 036

4. Egyéb ráfordítások 1 034

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 69 72

6. Rendkívüli ráfordítások –

E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1 495 – 1 624

1. Anyagjellegû ráfordítások 469 876

2. Személyi jellegû ráfordítások 908 685

3. Értékcsökkenési leírás 51 63

4. Egyéb ráfordítások 67

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai –

6. Rendkívüli ráfordítások –

F) Összes ráfordítás (D+E) 63 241 – 98 455

G) Adózás elõtti eredmény (B–E) 2 224 – 4 503

H) Adófizetési kötelezettség

I) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H) 2 224 – 4 503

J) Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) –590 – 4 245

A Magyar Paralimpiai Bizottság a 2006-os esztendõben az elnökségi határozatok, az SZMSZ és a közgyûlési határo-
zatok értelmében minden pénzügyi forrásával a takarékossági szempontokat figyelembe véve gazdálkodott.
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A Magyar Vízilabda Szövetség

egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatása

(összköltség eljárással – „A” változat

2006. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése

Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév

Alaptevé-
kenység

Vállalkozási
tevékenység

Összesen
Alaptevé-
kenység

Vállalkozási
tevékenység

Összesen
Alaptevé-
kenység

Vállalkozási
tevékenység

Összesen

a b c d e f g h i j

I. Értékesítés nettó árbevétele 28 252 177 128 205 380 217 324 173 317 390 641

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

III. Egyéb bevételek 178 369 8 202 186 571 39 31 70

IV. Anyagjellegû ráfordítások 182 991 145 451 328 442 0 204 096 118 988 323 084

V. Személyi jellegû ráfordítások 24 115 9 858 33 973 44 501 5 013 49 514

VI. Értékcsökkenési leírás 1 058 906 1 964 823 674 1 497

VII. Egyéb ráfordítások 11 315 12 345 23 660 1 899 4 520 6 419

A) Üzemi (üzleti) tev. eredménye
(I±II+III–IV–V–VI–VII)

–12 858 16 770 3 912 0 0 0 –33 956 44 153 10 197

VIII. Pénzügyi mûveletek bevétele 275 236 511 196 156 352

IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 343 188 531 0 537 393 930

B) Pénzügyi mûveletek eredménye (VIII–IX) –68 48 –20 0 0 0 –341 -237 –578

C) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) –12 926 16 818 3 892 0 0 0 –34 297 43 916 9 619

X. Rendkívüli bevételek 9 732 94 9 826 13 10 23

XI. Rendkívüli ráfordítások 3 818 2 437 6 255 2 053 2 053

D) Rendkívüli eredmény (X–XI) 5 914 –2 343 3 571 0 0 0 –2 040 10 –2 030

E) Adózás elõtti eredmény (±C±D) –7 012 14 475 7 463 0 0 0 –36 337 43 926 7 589

XII. Adófizetési kötelezettség 1 745 1 745 3 791 3 791

F) Adózott eredmény (±E–XII) –7 012 12 730 5 718 0 0 0 –36 337 40 135 3 798

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,
részesedésre

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G) Mérleg szerinti eredmény –7 012 12 730 5 718 0 0 0 –36 337 40 135 3 798
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Közhasznú eredménykimutatás

2006. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek) mó-

dosításai
Tárgyév

a b c d

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 216 628 0 217 572

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 109 071 0 167 236

a) alapítótól

b) központi költségvetéstõl 91 809 100 229

ebbõl: továbbutalási céllal kapott támogatás

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb 17 262 67 007

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 28 252 30 238

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevétel 79 305 20 098

B) Vállalkozási tevékenység bevétele 185 660 0 173 514

C) Összes bevétel (A+B) 402 288 0 391 086

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 223 640 0 253 909

1. Anyagjellegû ráfordítások 182 991 204 096

2. Személyi jellegû ráfordítások 24 115 44 501

3. Értékcsökkenési leírás 1 058 823

4. Egyéb ráfordítások 11 315 1 899

ebbõl: továbbutalt támogatás

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 343 537

6. Rendkívüli ráfordítások 3 818 2 053

E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 171 185 0 129 588

1. Anyagjellegû ráfordítások 145 451 118 988

2. Személyi jellegû ráfordítások 9 858 5 013

3. Értékcsökkenési leírás 906 674

4. Egyéb ráfordítások 12 345 4 520

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 188 393

6. Rendkívüli ráfordítások 2 437 0

F) Összes ráfordítás (D+E) 394 825 0 383 497

G) Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B–E) 14 475 0 43 926

H) Adófizetési kötelezettség 1 745 0 3 791

I) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H) 12 730 0 40 135

J) Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) –7 012 0 –36 337
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A) Személyi jellegû ráfordítások 49 514

1. Bérköltség 19 332

ebbõl: megbízási díjak 13 360

tiszteletdíjak 0

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 24 762

3. Bérjárulékok 5 420

B) A szervezet által nyújtott támogatások 2 053

C) Továbbutalási céllal kapott támogatás 2 053

D) Továbbutalt támogatás 2 053

A fenti beszámolót a közgyûlés 2007. május 20-án fogadta el.

Dr. Martin György s. k.,
elnök

Közlemény

Az oktatási és kulturális miniszter
19/2007. (III. 23.) OKM

rendelete
a 2007/2008. tanév rendjérõl*

* Megjelent a Magyar Közlöny 34. számában.
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