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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
99/2007. (V. 8.) Korm.

rendelete

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény
kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a sport be li
dop ping el le ni nem zet kö zi egyez mény (a továb biak ban:
Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST
DOPING IN SPORT

The General Conference of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization,
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 Conference 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 Con ven ti on on this ni ne te enth day of Oc to ber
2005.
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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;

(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
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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.

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 Convention, 
each State Party undertakes to adopt appropriate measures.
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.
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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.

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.
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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’ regulations, of
conducting in- or out-of-competition doping controls 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;

(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

3592 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/56. szám



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.

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 Article 
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;
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(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.

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.
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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.

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 jurisdiction
of the federal or central legislative power, the obligations 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
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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.

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.
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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

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:

18a-ho mo-17b-hyd ro xy estr-4-en-3-one; bolaste -
rone; bol de no ne; bol di o ne; ca lus te ro ne; clos te bol; da -

na zol; de hyd roch lo ro met hyl-tes tos te ro ne; del ta1-and -
ros te ne-3,17-di o ne; del ta1-and ros te ne di ol; del ta1-di -
hyd ro-tes tos te ro ne; dros ta no lo ne; et hy lest re nol; flu o -
xy mes te ro ne; for me bo lo ne; fu ra za bol; gest ri no ne;
4-hyd ro xy tes tos te ro ne; 4-hyd ro xy-19-nor tes tos te ro ne; 
mes ta no lo ne; mes te ro lo ne; me te no lo ne; met han di e no -
ne; met hand ri ol; met hyl di e no lo ne; met hylt ri e no lo ne;
met hyl tes tos te ro ne; mi bo le ro ne; nand ro lo ne; 19-no -
rand ros te ne di ol; 19-no rand ros te ne di o ne; nor bo let ho -
ne; norc los te bol; no ret hand ro lo ne; oxa bo lo ne; oxand -
ro lo ne; oxy mes te ro ne; oxy met ho lo ne; qu in bo lo ne; sta -
no zo lol; sten bo lo ne; tet ra hyd ro gest ri no ne; tren bo lo ne
and ot her subs tan ces with a si mi lar che mi cal struc tu re or
si mi lar biological effect(s).

(b) Endogenous** AAS:

and ros te ne di ol (and rost-5-ene-3b,17b-di ol); and ros -
te ne di o ne (and rost-4-ene-3,17-di o ne); de hyd ro e pi and -
ros te ro ne (DHEA); di hyd ro-tes tos te ro ne; tes tos te ro ne

and the fol lo wing me ta bo li tes and iso mers: 5a-and ros ta -

ne-3a,17a-di ol; 5a-and ros ta ne-3a, 17b-di ol; 5a-and -

ros ta ne-3b,17a-di ol; 5a-and ros ta ne-3b,17b-di ol; and -

rost-4-ene-3a,17a-di ol; and rost-4-ene-3a,17b-di ol;

and rost-4-ene-3b,17a-di ol; and rost-5-ene-3a,17a-di ol; 

and rost-5-ene-3a,17b-di ol; and rost-5-ene-3b,17a-di ol; 

4-and ros te ne di ol (and rost-4-ene-3b,17b-di ol); 5 and -
ros te ne di o ne (and rost-5-ene-3,17-di o ne); epi-di hyd ro -

tes tos te ro ne; 3a-hyd ro xy-5a-and ros tan-17-one;

3b-hydro xy-5a-and ros tan-17-one; 19-no rand ro-ste ro -
ne; 19-no re ti o cho la no lo ne.

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.
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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.

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:

 * ,,exo ge no us” re fers to a subs tan ce which is not ca pab le of be ing pro du -
ced by the body na tu rally.

** ,,en do ge no us” re fers to a subs tan ce which is ca pab le of be ing pro du -
ced by the bo dy na tu rally.

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 ex cep ti on, for mo te rol, sal bu ta mol, sal me te rol and 
ter bu ta li ne, when ad mi nis te red by in ha la ti on to pre vent
and/or tre at asth ma and exer ci se-in du ced asth ma/
 broncho-constriction re qu i re an abb re vi a ted The ra pe u tic
Use Exemp ti on.

Despite the granting of a Therapeutic Use Exemption,
when the Laboratory has reported a concentration of
salbutamol (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:
di u re tics*, epi tes tos te ro ne, pro be ne cid, alp ha-

 reductase in hi bi tors (e.g. fi nas te ri de, du tas te ri de), plas ma 
ex pan ders (e.g. al bu min, dext ran, hyd ro xy et hyl starch).

Diuretics include:
ace ta zo la mi de, ami lo ri de, bu me ta ni de, can re no ne,

chlor ta li do ne, etac ry nic acid, fu ro se mi de, in da pa mi de, 
me to la zo ne, spi ro no lac to ne, thi a zi des (e.g. bend rof lu -
met hi a zi de, chlo rot hi a zi de, hyd roch lo rot hi a zi de), tri -
am te re ne and ot her subs tan ces with a similar chemical
structure or similar biological effect(s).

* A The ra pe u tic Use Exemp ti on is not va lid if an Ath le te’s uri ne con ta ins
a di u re tic in as so ci a ti on with thres hold or sub-thres hold le vels of a Pro hi bi -
ted Subs tan ce(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
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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.

These include but are not limited to intravenous
infusions*, catheterization, and urine substitution.

* Ex cept as a le gi ti ma te acu te me di cal tre at ment, int ra ve no us in fu si ons
are pro hi bi ted.

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

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:
ad ra fi nil, am fep ra mo ne, amip he na zo le, amp he ta mi -

ne, amp he ta mi nil, benzp he ta mi ne, bro man tan, car -
phedon, cat hi ne*, clo ben zo rex, co ca i ne, dimethylam -
phetamine, ep hed ri ne**, eti lamp he ta mi ne, eti lef ri ne,
famp ro fa zo ne, fen cam fa min, fen ca mi ne, fe netyl li ne,
fenf lu ra mi ne, fenp ro po rex, fur fe no rex, me fe no rex,
mep hen ter mi ne, me so carb, met hamp he ta mi ne, met hy -
lamp he ta mi ne, met hy le ne di o xy amp he ta mi ne, met hy -
le ne di o xy-met hamp he ta mi ne, met hy lep hed ri ne**,
met hylp he ni da te, mo da fi nil, ni ket ha mi de, norfenflu -
ramine, parahydroxyamphetamine, pemo line, phen di-
met ra zi ne, phenmetrazine, phentermine, prolintane,
selegiline, strychnine and other substances with a similar
chemical structure or similar biological effect(s)***.

  * Cat hi ne is pro hi bi ted when its con cent ra ti on in uri ne is gre a ter than 5
mic rog rams per mil li li ter.

 ** Each of ep hed ri ne and met hy lep hed ri ne is pro hi bi ted when its con -
cent ra ti on in uri ne is gre a ter than 10 mic rog rams per mil li li ter.

*** The subs tan ces inc lu ded in the 2005 Mo ni tor ing Pro gram me (bup ro -
pi on, caf fe i ne, pheny leph ri ne, phenylp ro pa no la mi ne, pip rad rol, pseudoe -
phedrine, sy neph ri ne) are not con si de red as Pro hi bi ted Subs tan ces.

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)
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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)

Beta-blockers include, but are not limited to, the
following:

ace bu to lol, alp re no lol, ate no lol, be ta xo lol, bi sop ro -
lol, bu no lol, car te o lol, car ve di lol, ce lip ro lol, es mo lol,
la be ta lol, le vo bu no lol, me tip ra no lol, me top ro lol, na do -
lol, oxp re no lol, pin do lol, prop ra no lol, so ta lol, timolol.

SPECIFIED SUBSTANCES*

„Specified Substances”* are listed below:
ep hed ri ne, L-met hy lamp he ta mi ne, methylephed -

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

* ,,The Pro hi bi ted List may iden ti fy spe ci fi ed subs tan ces which are par ti -
cu larly sus cep tib le to unin ten ti o nal an ti-do ping rule vi o lat ions be ca u se of
the ir ge ne ral ava i la bi lity in me di ci nal pro ducts or which are less li kely to be
suc cess fully abu sed as do ping agents.” A do ping vi o lat ion in vol ving such
subs tan ces may re sult in a re du ced sanc ti on pro vi ded that the „… Ath le te can
es tab lish that the Use of such a spe ci fi ed subs tan ce was not in ten ded to en -
han ce sport per for man ce …”

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.
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[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.]

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
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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
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.
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A SPORTBELI DOPPING ELLENI NEMZETKÖZI
EGYEZMÉNY

Preambulum

Az Egye sült Nem ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és
Kul tu rá lis Szer ve ze te, a továb biak ban: UNESCO, Köz -
gyû lé se a 2005. ok tó ber 3–21-én meg tar tott 33. ülé sén

te kin tet be véve az UNESCO azon cél ját, hogy a nem ze -
tek nek a ne ve lés, a tu do mány és a kul tú ra te rén való
együtt mû kö dé sé nek elõ se gí té se ré vén hoz zá já rul jon a
béke és biz ton ság meg te rem té sé hez,

hi vat koz ván az em be ri jo gok kal kap cso la tos nem zet kö -
zi do ku men tu mok ra,

an nak tu da tá ban, hogy az ENSZ Köz gyû lés 2003. no -
vem ber 3-án el fo gad ta az 58/5. sz. Ha tá ro za tot, kü lö nö sen
an nak 7. cik két, mi sze rint a sport az ok ta tás, az egész ség, a
fej lõ dés és a béke elõ se gí tés nek az esz kö ze,

an nak tu da tá ban, hogy a sport nak fon tos sze re pet kell
ját sza ni az egész ség vé del mé ben, az er köl csi, kul tu rá lis és
tes ti ne ve lés ben, va la mint a nem zet kö zi béke és meg ér tés
elõ se gí té sé ben,

meg ál la pít va a dop ping fel szá mo lá sát cél zó nem zet kö zi 
együtt mû kö dés bá to rí tá sá nak és össze han go lá sá nak a
szük sé ges sé gét,

ag go da lom mal te kint ve a dop ping nak a spor to lók kö ré -
ben való al kal ma zá sá ra, és en nek az egész sé gük re, a sport -
sze rû ség re, a csa lás ki zá rá sá ra és a sport jö võ jé re gya ko -
rolt kö vet kez mé nye i re,

an nak tu da tá ban, hogy a dop ping ve szé lyez te ti az
UNES CO-nak a Test ne ve lés és a Sport Nem zet kö zi Char -
tá já ban, va la mint Olim pi ai Char tá ban meg tes te sült eti kai
el ve ket és ne ve lé si ér té ke ket,

em lé kez tet ve, hogy az Eu ró pa Ta nács ke re té ben el fo ga -
dott Dop ping el le nes Egyez mény és an nak Ki egé szí tõ
Jegy zõ köny ve je len tik azo kat a nem zet kö zi jogi esz kö zö -
ket, ame lyek a nem ze ti dop ping el le nes po li ti kák és az e té -
ren meg va ló su ló nem zet kö zi együtt mû kö dés ki in du ló -
pont ját je len tik,

em lé kez tet ve az UNESCO Test ne ve lé sért és Spor tért
Fe le lõs Mi nisz te rek és Ve ze tõ Tiszt ség vi se lõk Moszk vá -
ban (1988), Pun ta del Es te-ben (1999) és A thén ban (2004)
tar tott 1., 2. és 3. nem zet kö zi kon fe ren ci á ján a dop ping gal
kap cso lat ban el fo ga dott aján lá sa i ra, va la mint az UNESCO 
Köz gyû lé se 32. ülé sén (2003) el fo ga dott 32 C/9. sz. Ha tá -
ro za tá ra,

szem elõtt tart va a Nem zet kö zi Dop ping el le nes Ügy -
nök ség ál tal a 2003. már ci us 5-én Kop pen há gá ban a Dop -
ping Világ kongresszuson el fo ga dott Nem zet kö zi Dop -
ping el le nes Sza bály za tot, va la mint a Kop pen há gá ban el -
fo ga dott Dop ping el le nes Nyi lat ko za tot,

to váb bá an nak tu da tá ban, hogy mi lyen ha tást gya ko rol -
nak az él spor to lók az if jú ság ra,

an nak tu da tá ban, hogy foly tat ni kell, és elõ kell se gí te ni
a dop ping hasz ná lat ki mu ta tá sát ja ví tó ku ta tá so kat, va la -
mint azo két, ame lyek a dop ping hasz ná lat té nye zõ i nek

jobb meg ér té sét szol gál ják az zal a cél lal, hogy a meg elõ -
zést szol gá ló stra té gi ák ha té ko nyab bak le hes se nek,

tu da tá ban léve, hogy a spor to lók, a spor to lók kal fog lal -
ko zó sze mély zet, és ál ta lá ban a kö zös ség fo lya ma tos ne ve -
lé sé nek fon tos sze re pe van dop ping hasz ná lat meg elõ zé sé -
ben,

szem elõtt tart va an nak szük sé ges sé gét, hogy se gít sük a
Ré szes Ál la mo kat a dop ping el le nes prog ra mok al kal ma -
zá sá ban,

an nak tu da tá ban, hogy a spor tért fe le lõs ha tó sá gok nak
és szer ve ze tek nek pót ló la gos fe le lõs sé ge a dop ping hasz -
ná lat meg aka dá lyo zá sa és az el le ne foly ta tott harc, ne ve -
ze te sen a sport ese mé nyek nek a sport sze rû ség el ve i vel
össz hang ban való meg ren de zé sé nek biz to sí tá sa, és az azo -
kon részt ve võk egész sé gé nek a vé del me,

fel is mer ve, hogy a ha tó sá gok nak és a szer ve ze tek nek a
leg ma ga sabb fokú füg get len ség és át lát ha tó ság biz to sí tá sa
mel lett min den meg fe le lõ szin ten együtt kell dol goz ni uk
ezen cé lok meg va ló sí tá sá ért,

az zal a szán dék kal, hogy a dop ping hasz ná lat meg szün -
te té sét cél zó to váb bi és szi lár dabb együtt mû kö dés tör tén -
jék,

fel is mer ve, hogy a dop ping hasz ná lat meg szün te té se
rész ben a dop ping el le nes el vek és gya kor lat ha tá sos har -
mo ni zá ci ó já tól, va la mint a nem ze ti és nem zet kö zi szin ten
meg va ló su ló együtt mû kö dés tõl függ,

a mai na pon, 2005. ok tó ber 19-én el fo gad ja az aláb bi
Egyez ményt:

I. Rész

HATÁLYOSSÁG

1. Cikk

Az Egyezmény célja

Je len Egyez mény cél ja, hogy az UNES CO-nak a test ne -
ve lés és a sport te rü le té re vo nat ko zó stra té gi á ja és prog -
ram ja ke re tén be lül elõ se gít se a dop ping meg elõ zé sét, il -
let ve az el le ne ví vott har cot a dop ping tel jes fel szá mo lá sa
cél já ból.

2. Cikk

Meghatározások

Az aláb bi meg ha tá ro zá sok a Nem zet kö zi Dop ping el le -
nes Sza bály zat össze füg gé sé ben ér ten dõk. Mind azon ál tal,
vi tás ese tek ben a je len Egyez mény ren del ke zé sei az irány -
adó ak.
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Je len Egyez mény al kal ma zá sá ban:

1. Akk re di tált dop ping el len õr zõ la bo ra tó ri um: a Nem -
zet kö zi Dop ping el le nes Ügy nök ség ál tal akk re di tált la bo -
ra tó ri um.

2. Dop ping el le nes szer ve zet: a dop ping el len õr zé si fo -
lya mat bár mely ré szé nek kez de mé nye zé sé re, vég re haj tá -
sá ra vagy ki kény sze rí té sé re vo nat ko zó sza bá lyok el fo ga -
dá sá ért fe le lõs szer ve zet. E kör be tar to zik pél dá ul a Nem -
zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság, a Nem zet kö zi Pa ra lim pi ai Bi -
zott ság, más olyan je len tõs szer ve ze tek, ame lyek dop ping -
el len õr zést vé gez nek az ál ta luk ren de zett sport ese mé nye -
ken, a Nem zet kö zi Dop ping el le nes Ügy nök ség, nem zet -
kö zi szö vet sé gek, va la mint nem ze ti dop ping el le nes
szervezetek.

3. Dop ping vét ség: az aláb bi fel so ro lás ban ta lál ha tó egy
vagy több cse lek mény meg va ló su lá sa:

a) til tott anyag nak vagy szár ma zé ká nak vagy mar ker jé -
nek je len lé te egy spor to ló tes té bõl szár ma zó min tá ban;

b) til tott anyag vagy til tott mód szer hasz ná la ta vagy an -
nak kí sér le te;

c) a min ta szol gál ta tás meg ta ga dá sa vagy a min ta szol -
gál ta tás el mu lasz tá sa meg fe le lõ in dok lás hi á nyá ban azt
köve tõen, hogy a spor to ló az al kal ma zan dó dop ping sza bá -
lyok sze rint elõ írt ér te sí tést ka pott, vagy a min ta vé tel aka -
dá lyo zá sa egyéb mó don;

d) az éssze rû sza bá lyo kon ala pu ló – a spor to lók ver se -
nyen kí vü li ren del ke zés re ál lá sá ra, ezen be lül a spor to ló
hol lé té re vo nat ko zó in for má ci ók biz to sí tá sá ra, va la mint a
min ta vé te len való rész vé tel el mu lasz tá sá ra vo nat ko zó –
kö ve tel mé nyek meg sér té se;

e) a dop ping el len õr zés bár mely ele mé nek ma ni pu lá lá sa, 
il let ve an nak kí sér le te;

f) til tott anya gok vagy mód sze rek bir tok lá sa;
g) üzér ke dés bár mely til tott anyag gal vagy mód szer rel;
h) til tott anyag be adá sa vagy til tott mód szer át adá sa egy

spor to ló nak, vagy en nek kí sér le te, vagy eb ben való köz re -
mû kö dés, ösz tön zés, se gít ség, fel buj tás, en nek lep le zé se,
vagy bár mely más se gí tõ köz re mû kö dés, amely dop ping -
vét ség gel vagy an nak kí sér le té vel függ össze.

4. Spor to ló: a dop ping el len õr zés szem pont já ból bár -
mely olyan sze mély, aki az egyes nem ze ti dop ping el le nes
szer ve ze tek ál tal meg ha tá ro zott és a Ré szes Ál la mok ál tal
el is mert nem zet kö zi vagy or szá gos szin ten vesz részt a
sport ban, va la mint bár mely más, va la mi lyen sport ban
vagy sport ese mé nyen a Ré szes Ál lam ál tal el is mert ala cso -
nyabb szin ten részt ve võ sze mély. A ne ve lé si és edzõ prog -
ra mok szem pont já ból spor to ló bár mely olyan sze mély, aki 
egy sport szer ve zet ke re té ben vesz részt a sport ban.

5. Spor to lót se gí tõ sze mély zet: bár mely fel ké szí tõ edzõ,
tré ner, me ne dzser, ügy nök, sze mély ze ti tag, tiszt vi se lõ,
egész ség ügyi vagy egész ség ügyi vo nat ko zá sú sze mély ze ti 

tag, aki a sport ver se nye ken részt ve võ, il let ve azok ra fel -
ké szü lõ spor to ló mel lett dol go zik, il let ve õt ke ze li.

6. Sza bály zat: a Nem zet kö zi Dop ping el le nes Ügy nök -
ség ál tal a 2003. már ci us 5-én Kop pen há gá ban el fo ga dott
Nem zet kö zi Dop ping el le nes Sza bály zat, amely a je len
Egyez mény 1. szá mú Füg ge lé két ké pe zi.

7. Ver seny: min den egyes fu tam, mér kõ zés, já ték vagy
spor to lói egyé ni ver seny szám.

8. Dop ping el len õr zés: a vizs gá lat-el osz lá si ter ve zést,
min ta vé telt és -ke ze lést, a la bo ra tó ri u mi elem zést, az ered -
mény ke ze lést, a dop ping el já rást és a jog or vos la tot ma gá ba 
fog la ló el já rás.

9. Dop pin go lás: dop ping vét ség meg va ló sí tá sa.

10. Meg fe le lõ fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ dop ping el -
len õr zõ cso port: olyan dop ping el len õr zõ cso port, amely a
nem zet kö zi, il let ve nem ze ti dop ping el le nes szer ve ze tek
fel ha tal ma zá sa alap ján mû kö dik.

11. Ver se nyen tör té nõ vizs gá lat: a ver se nyen tör té nõ és
a ver se nyen kí vül tör té nõ vizs gá lat kö zöt ti kü lönb ség té tel
szem pont já ból, ha a nem zet kö zi szö vet sé gek vagy más
ille té kes dop ping el le nes szer ve ze tek sza bá lyai el té rõ en
nem ren del kez nek, olyan vizs gá lat, ahol a spor to lót egy
adott ver sennyel kap cso lat ban vá laszt ják ki vizs gá lat ra.

12. A la bo ra tó ri u mok ra vo nat ko zó nem zet kö zi kö ve tel -
mé nyek: azok a kö ve tel mé nyek, ame lye ket a je len Egyez -
mény 2. szá mú Füg ge lé ke tar tal maz.

13. A nem zet kö zi vizs gá la ti kö ve tel mé nyek: azok a kö -
ve tel mé nyek, ame lye ket a je len Egyez mény 3. szá mú Füg -
ge lé ke tar tal maz.

14. Elõ ze tes ér te sí tés nél kü li: olyan dop ping el len õr zés,
ame lyet elõ ze tes ér te sí tés nél kül vé gez nek a spor to lón, és
ahol a spor to lót az ér te sí tés idõ pont já tól kezd ve vé gig a
min ta vé tel fo lya mán fi gye lem mel kí sé rik.

15. Olim pi ai Moz ga lom: tag jai mind azok, akik el fo gad -
ják az Olim pi ai Char tát és el is me rik a Nem zet kö zi Olim -
piai Bi zott ság fenn ha tó sá gát, ne ve ze te sen: az Olim pi ai Já -
té kok ren dez vé nye i ben részt ve võ nem zet kö zi sport szö -
vet sé gek, a nem ze ti olim pi ai bi zott sá gok, az olim pi ai já té -
kok szer ve zõ bi zott sá gai, spor to lók, bí rók és já ték ve ze tõk,
szö vet sé gek és klu bok, va la mint min den, a Nem zet kö zi
Olim pi ai Bi zott ság ál tal el is mert szer ve zet és intézmény.

16. Ver se nyen kí vü li: bár mely olyan dop ping el len õr zés, 
ame lyet nem ver se nyen vé gez nek.
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17. Til tó lis ta: til tott sze re ket és til tott mód sze re ket
meg ha tá ro zó jegy zék, ame lyet a je len Egyez mény 1. szá -
mú Mel lék le te tar tal maz.

18. Til tott mód szer: bár mely, a je len Egyez mény 1. szá mú
Mel lék le té ben sze rep lõ, ek ként meg ha tá ro zott mód szer.

19. Til tott szer: bár mely, a je len Egyez mény 1. szá mú
Mel lék le té ben sze rep lõ, ek ként meg ha tá ro zott szer.

20. Sport szer ve zet: bár mely olyan szer ve zet, amely egy
vagy több sport ág te rü le tén szer ve zett sport ese mény sza -
bá lyo zó tes tü le te ként funk ci o nál.

21. A gyó gyá sza ti célú men tes ség meg adá sá nak sza bá -
lyai: a je len Egyez mény 2. szá mú Mel lék le té ben sze rep lõ
sza bá lyok.

22. Vizs gá lat: a dop ping el len õr zé si fo lya mat ré sze, be -
le ért ve a vizs gá lat-el osz tá si ter ve zést, a min ta vé telt és -ke -
ze lést és a min ták la bo ra tó ri um ba tör té nõ szál lí tá sát.

23. Gyó gyá sza ti célú men tes ség: a gyó gyá sza ti célú men -
tes ség meg adá sá nak sza bá lyai sze rint meg adott men tes ség.

24. Hasz ná lat: til tott szer vagy til tott mód szer al kal ma -
zá sa, fo gyasz tá sa, in jek ció út ján tör té nõ be adá sa, vagy
bár mely mó don tör té nõ fel hasz ná lá sa.

25. Nem zet kö zi Dop ping el le nes Ügy nök ség (WADA): az 
e név alatt 1999. no vem ber 10-én a sváj ci jog alap ján lét re -
ho zott ala pít vány.

3. Cikk

Az Egyezmény célja elérésének eszközei

Az Egyez mény cél ja el éré sé nek ér de ké ben a Ré szes Ál -
la mok vál lal ják, hogy:

a) nem ze ti és nem zet kö zi szin ten a Sza bály zat el ve i vel
össz hang ban levõ in téz ke dé se ket fo gad nak el;

b) ösz tön zik a spor to lók és a sport eti ka vé del mét szol -
gá ló nem zet kö zi együtt mû kö dés min den for má ját, va la -
mint a ku ta tá si ered mé nyek meg osz tá sát;

c) tá mo gat ják a Ré szes Ál la mok és a fõbb szer ve ze tek
dop ping el le nes nem zet kö zi – kü lö nö sen a WA DA-val
való – együtt mû kö dé sét.

4. Cikk

Az Egyezménynek a Szabályzathoz való viszonya

1. A dop ping el le nes küz de lem nem ze ti és nem zet kö zi
szin ten való meg va ló sí tá sá nak össze han go lá sa ér de ké ben

a Ré szes Ál la mok el kö te le zik ma gu kat a Sza bály zat el vei,
mint a je len Egyez mény 5. cik ke lyé ben elõ irány zott in téz -
ke dé sek alap ja mel lett. A je len Egyez mény sem mi olyat
nem tar tal maz, amely a Ré szes Ál la mo kat a Sza bály za tot
ki egé szí tõ to váb bi in téz ke dé sek el fo ga dá sá ban akadá -
lyozná.

2. A Sza bály zat nak, va la mint a 2. és 3. szá mú Füg ge lék
leg újabb vál to za tá nak az Egyez mény hez való csa to lá sa tá -
jé koz ta tó jel leg gel tör tént, azok nem ké pe zik a je len
Egyez mény szer ves ré szét. Ily mó don a Füg ge lé kek nem
je len te nek nem zet kö zi jogi kö te le zett sé get a Ré szes Ál la -
mok ra néz ve.

3. A Mel lék le tek a je len Egyez mény szer ves ré szét ké -
pe zik.

5. Cikk

Az Egyezmény céljainak elérését szolgáló intézkedések

A je len Egyez mény ben fog lalt kö te le zett sé gek el fo ga -
dá sá val min den egyes Ré szes Ál lam vál lal ja a meg fe le lõ
in téz ke dé sek meg ho za ta lát. Az ilyen in téz ke dé sek le het -
nek: tör vények, ren de le tek, sza bá lyo zá si el vek vagy köz -
igaz ga tá si gya kor lat.

6. Cikk

Az Egyezménynek más nemzetközi dokumentumokhoz
való viszonya

Je len Egyez mény nem vál toz tat ja meg a Ré szes Ál la -
mok nak a je len Egyez mény tár gyá val és cél ja i val össz -
hang ban lévõ, ko ráb ban kö tött meg ál la po dá sa i ból fa ka dó
kö te le zett sé ge it. Mind ez nem be fo lyá sol ja más Ré szes Ál -
la mok nak a je len Egyez mény bõl fa ka dó jo ga i nak gya kor -
lá sát, il let ve az eb bõl fa ka dó kö te le zett sé gei nek a tel je sí té -
sét.

II. Rész

NEMZETI SZINTÛ DOPPINGELLENES
TEVÉKENYSÉG

7. Cikk

A hazai doppingellenes tevékenység összehangolása

A Ré szes Ál la mok kö te le sek biz to sí ta ni a je len Egyez -
mény al kal ma zá sát, el sõ sor ban a ha zai dop ping el le nes te -
vé keny ség össze han go lá sa ré vén. Je len Egyez mény bõl fa -
ka dó kö te le zett sé ge ik tel je sí té se so rán a Ré szes Ál la mok a
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dop ping el le nes szer ve ze tek re, va la mint a sport ha tó sá gok -
ra és sport szer ve ze tek re tá masz kod hat nak.

8. Cikk

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

a korlátozása

1. A Ré szes Ál la mok, amennyi ben szük sé ges, in téz ke -
dé se ket kö te le sek el fo gad ni a til tott sze rek és mód sze rek
hoz zá fér he tõ sé gé nek kor lá to zá sá ra an nak ér de ké ben,
hogy kor lá toz zák azok sport ban való fel hasz ná lá sát, ki vé -
ve, ha a fel hasz ná lás gyó gyá sza ti célú men tes ség alap ján
tör té nik. Az ilyen in téz ke dé sek nek meg ho za ta la a til tott
sze rek nek és mód sze rek nek a spor to lók hoz való el jut ta tá -
sá nak meg aka dá lyo zá sa, va la mint az elõ ál lí tás, szál lí tás,
be ho za tal, el osz tá sa és for gal ma zás el len õr zé sé nek ér de -
ké ben történik.

2. A Ré szes Ál la mok in téz ke dé se ket kö te le sek el fo gad -
ni, il let ve amennyi ben szük sé ges, jog ha tó sá gu kon be lül
ösz tö nöz ni kö te le sek az ille té kes szer ve ze te ket, hogy in -
téz ke dé se ket fo gad ja nak el a til tott sze rek és mód sze rek
spor to lók ál ta li hasz ná la tá nak és bir tok lá sá nak kor lá to zá -
sá ra, ki vé ve, ha a fel hasz ná lás gyó gyá sza ti célú men tes ség
alap ján tör té nik.

3. A je len Egyez mény nyo mán meg ho zott in téz ke dé sek
sem mi mó don nem gá tol hat ják a sport ban til tott, il let ve
kor lá to zás alatt álló sze rek és mód sze rek jog sze rû hasz ná -
la tát.

9. Cikk

A sportolót segítõ személyzettel szemben hozott
intézkedések

A Ré szes Ál la mok ma guk is kö te le sek in téz ke dé se ket
ten ni, il let ve amennyi ben szük sé ges, ösz tö nöz ni kö te le sek
a sport szer ve ze te ket és dop ping el le nes szer ve ze te ket,
hogy in téz ke dé se ket, be le ért ve a szank ci ó kat és bün te té se -
ket, fo gad ja nak el az olyan, a spor to ló kat se gí tõ sze mély -
zet tel szem ben, akik dop ping vét sé get vagy más, a dop -
ping gal kap cso la tos vét sé get kö vet nek el.

10. Cikk

Táplálékkiegészítõk

A Ré szes Ál la mok, amennyi ben szük sé ges, ösz tö nöz ni
kö te le sek a táp lá lék ki egé szí tõk gyár tó it és for gal ma zó it,

hogy a leg jobb gya kor la tot ala kít sák ki a táp lá lék ki egé szí -
tõk mar ke ting je és for gal ma zá sa so rán, be le ért ve ezen ké -
szít mé nyek össze té te lé nek rész le te zé sét és a mi nõ ség biz -
to sí tást.

11. Cikk

Pénzügyi intézkedések

A Ré szes Ál la mok, amennyi ben szük sé ges, kö te le sek
a) sa ját költ ség ve té sük bõl pénz ügyi for rá so kat biz to sí -

ta ni az összes sport ág ra ki ter je dõ nem ze ti vizs gá la ti prog -
ram tá mo ga tá sá ra, il let ve tá mo gat ni a sport szer ve ze te ket
és dop ping el le nes szer ve ze te ket a dop ping el len õr zé sek fi -
nan szí ro zá sá ban akár köz vet len tá mo ga tá sok, akár jut ta tá -
sok for má já ban, vagy oly mó don, hogy már a szer ve ze tek
szá má ra oda íté len dõ tá mo ga tá sok vagy jut ta tá sok ke ret -
szá ma i nak meg ha tá ro zá sa kor figye lembe ve szik az ilyen
el len õr zé sek költ sé ge it;

b) lé pé se ket ten ni a sport hoz kap cso ló dó pénz ügyi tá -
mo ga tás nak az el til tás idõ sza ká ra tör té nõ vissza tar tá sá ra
azok tól az egyé ni spor to lók tól vagy a spor to ló kat se gí tõ
sze mély zet tõl, aki ket dop ping vét ség  miatt el til tot tak;

c) vissza tar ta ni a sport hoz kap cso ló dó pénz ügyi tá mo -
ga tás egy ré szét vagy tel jes egé szét bár mely olyan sport -
szer ve zet tõl vagy dop ping el le nes szer ve zet tõl, amely nem
tesz ele get a Sza bály zat nak, vagy a Sza bály zat tal össze -
füg gés ben el fo ga dott ha tá lyos dop ping el le nes szabá -
lyoknak.

12. Cikk

A doppingellenõrzés elõsegítését szolgáló
 intézkedések

A Ré szes Ál la mok, amennyi ben szük sé ges, kö te le sek
a) jog ha tó sá gu kon be lül ösz tö nöz ni és se gí te ni a sport -

szer ve ze te ket és dop ping el le nes szer ve ze te ket, hogy a
dop ping el len õr zé se ket a Sza bály zat elõ írásainak be tar tá -
sá val vé gez zék, be le ért ve az elõ ze tes ér te sí tés nél kü li, a
ver se nyen kí vü li és ver se nyen tör té nõ vizs gá la tot;

b) ösz tö nöz ni és se gí te ni a sport szer ve ze te ket és dop -
ping el le nes szer ve ze te ket olyan meg ál la po dá sok tár gya lá -
sok út ján tör té nõ lét re ho zá sá ban, ame lyek le he tõ vé te szik,
hogy tag ja i kat egy má sik or szág meg fe le lõ fel ha tal ma zás -
sal ren del ke zõ dop ping el len õr-cso port jai vizs gál has sák
meg;

c) vál lal ni, hogy a jog ha tó sá gu kon be lül se gí tik a sport -
szer ve ze te ket és dop ping el le nes szer ve ze te ket, hogy a
dop ping el len õr zés elem zé si fel ada ta i nak el vég zé se cél já -
ból akk re di tált dop ping el len õr zõ la bo ra tó ri um hoz jut has -
sa nak.
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III. Rész

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS

13. Cikk

A doppingellenes szervezetek és sportszervezetek közötti
együttmûködés

A je len Egyez mény cél jai nem zet kö zi szin ten tör té nõ
el éré sé nek ér de ké ben a Ré szes Ál la mok kö te le sek ösz tö -
nöz ni a sa ját jog ha tó sá gu kon be lü li és a töb bi Ré szes Ál -
lam jog ha tó sá gán be lü li dop ping el le nes szer ve ze tek, ál la -
mi ha tó sá gok és sport szer ve ze tek kö zöt ti együtt mû kö dést.

14. Cikk

A WADA céljainak támogatása

A Ré szes Ál la mok vál lal ják, hogy tá mo gat ják a
 WADA-nak a nem zet kö zi dop ping el le nes harc ban meg va -
ló su ló fon tos kül de té sét.

15. Cikk

A WADA egyenlõ pénzügyi támogatása

A Ré szes Ál la mok tá mo gat ják azt az el vet, hogy a
WADA jó vá ha gyott költ ség ve té sé nek elõ te rem té sé bõl az
ál la mi ha tó sá gok és az Olim pi ai Moz ga lom egyen lõ mó -
don ve gye ki ré szét.

16. Cikk

Nemzetközi együttmûködés a doppingellenõrzésben

Fel is mer ve, hogy a dop ping el le nes küz de lem csak
 akkor le het ha té kony, ha a spor to ló kat elõ ze tes ér te sí tés
nél kül le het el len õriz ni és a min tá kat meg fe le lõ idõ ben la -
bo ra tó ri u mi elem zés re le het kül de ni, a Ré szes Ál la mok,
amennyi ben szük sé ges, sa ját tör vényeikkel és el já rá si
rend jük kel össz hang ban kö te le sek

a) a ven dég lá tó or szág nem ze ti elõ írásainak figye -
lembe véte lével tá mo gat ni a WA DA-t és a Sza bály zat tal
össz hang ban mû kö dõ dop ping el le nes szer ve ze te ket azon
fel ada tuk ban, hogy spor to ló ikon ver se nyen és ver se nyen
kí vü li dop ping el len õr zést vé gez ze nek, füg get le nül at tól,
hogy a te rü le tü kön vagy má sutt tar tóz kod nak;

b) elõ se gí te ni a meg fe le lõ fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ
dop ping el len õr zõ cso por tok nak a ha tá ro kon való gyors át ju -
tá sát, ami kor dop ping el len õr zõ te vé keny sé get vé gez nek;

c) együtt mû köd ni a le vett min ták ha tá ro kon ke resz tül
tör té nõ szál lí tá sá nak vagy át vi te lé nek fel gyor sí tá sá ban oly 

mó don, hogy a min ták biz ton sá ga és sért he tet len sé ge fenn -
tart ha tó le gyen;

d) se gí te ni a kü lön bö zõ dop ping el le nes szer ve ze tek
dop ping el len õr zé se i nek nem zet kö zi össze han go lá sát, és
e cél ból együtt mû köd ni a WA DA-val;

e) elõ se gí te ni a sa ját jog ha tó sá gu kon be lü li és a töb bi
Ré szes Ál lam jog ha tó sá gán be lü li dop ping el len õr zõ labo -
ra tó riumok kö zöt ti együtt mû kö dést. Kü lö nö sen az akk re -
di tált dop ping el len õr zõ la bo ra tó ri u mok kal ren del ke zõ Ré -
szes Ál la mok nak kell bá to rít ani uk a jog ha tó sá gu kon be lü li 
la bo ra tó ri u mo kat, hogy más Ré szes Ál la mo kat tá mo gas sa -
nak ab ban, hogy hoz zá jut has sa nak azok hoz a ta pasz ta la -
tok hoz, jár tas ság hoz és tech ni kák hoz, ame lyek – amennyi -
ben ezen ál la mok úgy kí ván ják – a sa ját la bo ra tó ri um fel ál -
lí tá sá hoz szükségesek;

f) ösz tö nöz ni és tá mo gat ni a ki je lölt dop ping el le nes
szer ve ze tek kö zöt ti, a Sza bály zat tal össz hang ban lévõ,
köl csö nös vizs gá la ti meg ál la po dá sok lét re jöt tét;

g) köl csö nö sen el is mer ni bár mely dop ping el le nes szer -
ve zet nek a Sza bály zat nak meg fele lõen vég zett dop ping el -
len õr zé si és ered mény ke ze lé si el já rá sát, be le ért ve a dop -
ping bün te té se ket is.

17. Cikk

Önkéntes Pénzalap

1. Ezen nel lét re ho zás ra ke rül a „Dop ping felszámolá -
sáért lé te sí tett pénz alap”, a továb biak ban: Ön kén tes Pénz -
alap. Az Ön kén tes Pénz alap az UNESCO Pénz ügyi sza -
bály za tá nak meg fele lõen lé te sí tett bi zal mi le té tek bõl áll.
Min den, a Ré szes Ál la mok vagy egyéb sze rep lõk ál tal
nyúj tott hoz zá já ru lás ön kén tes ala pon tör té nik.

2. Az Ön kén tes Pénz alap for rá sai az aláb bi ak ból te võd -
nek össze:

a) a Ré szes Ál la mok ál tal nyúj tott hoz zá já ru lá sok;
b) hoz zá já ru lás, aján dék vagy ha gya ték, me lyek szár -

maz hat nak:
(i) más ál la mok tól,
(ii) az Egye sült Nem ze tek ke re tén be lü li szer ve ze tek tõl

és prog ra mok tól, vagy
(iii) ál la mi vagy ma gán szer ve ze tek tõl, il let ve ma gán -

sze mé lyek tõl;
c) az Ön kén tes Pénz alap for rá sai után járó ka ma tok;
d) gyûj té sek bõl szár ma zó össze gek, va la mint az Ön kén -

tes Pénz alap ja vá ra szer ve zett ese mé nyek be vé te lei;
e) bár mely más for rás, ame lyet az Ön kén tes Pénz alap

sza bály za tá nak en ge dé lyé vel a Fe lek Kon fe ren ci á ja
szed be.

3. A Ré szes Ál la mok ál tal az Ön kén tes Pénz alap ré szé re 
nyúj tott hoz zá já ru lá sok nem te kint he tõk olyan nak, mint
ami he lyet te sít he ti a Ré szes Ál la mok nak a WADA éves
költ ség ve té sé hez való hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét.
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18. Cikk

Az Önkéntes Pénzalap felhasználása és a vele való
rendelkezés

Az Ön kén tes Pénz alap for rá sa it a Fe lek Kon fe ren ci á ja
oszt ja el az ál ta luk el fo ga dott te vé keny sé gek fi nan szí ro zá sá -
ra, kü lö nö sen arra, hogy – a WADA cél ja i nak figye lembe -
véte lével – se gít sék a Ré szes Ál la mo kat a je len Egyez mény
ren del ke zé se i vel össz hang ban levõ dop ping el le nes prog ra -
mok ki ala kí tá sá ban és vég re haj tá sá ban, va la mint hogy fe dez -
ze a je len Egyez mény mû kö dé si költ sé ge it. Sem mi lyen po li -
ti kai, gaz da sá gi vagy egyéb fel té tel sem fûz he tõ az Ön kén tes
Pénz alap ba tett hoz zá já ru lá sok hoz.

IV. Rész

NEVELÉS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS

19. Cikk

Általános nevelési és felvilágosítási elvek

1. A Ré szes Ál la mok a le he tõ sé ge ik hez mér ten vál lal -
ják, hogy dop ping el le nes ne ve lé si és fel vi lá go sí tá si prog -
ra mo kat tá mo gat nak, ala kí ta nak ki, il let ve va ló sí ta nak
meg. Ál ta lá nos ság ban, ezek a prog ra mok a spor to lók szá -
má ra nap ra kész és pon tos in for má ci ót nyúj ta nak

a) a dop ping nak a sport eti kai ér té ke i re való ve szé lyes -
sé gé rõl;

b) a dop ping egész ség ügyi kö vet kez mé nye i rõl.

2. A fen ti e ken túl a ne ve lé si és fel vi lá go sí tá si prog ra -
mok nak, kü lö nö sen a fel vi lá go sí tás kez de ti idõ sza ká ban, a 
spor to lók és a spor to ló kat tá mo ga tó sze mély zet ré szé re
nap ra kész és pon tos in for má ci ót kell nyúj ta ni az aláb bi te -
rü le te ken:

a) a dop ping el len õr zé sek rõl;
b) a spor to lók nak a dop ping el le ni küz de lem mel kap -

cso la tos jo ga i ról és kö te les sé ge i rõl, be le ért ve a Sza bály -
zat tal kap cso la tos in for má ci ó kat és az adott sport ágak és a
dop ping el le nes szer ve ze tek dop ping el le nes po li ti ká já ról.
Az ilyen in for má ci ók nak tar tal maz ni kell a dop ping vét ség
el kö ve té sé nek a kö vet kez mé nye it;

c) a til tott sze rek és mód sze rek lis tá já ról, va la mint a
gyó gyá sza ti célú men tes ség sza bá lya i ról;

d) táp lá lék ki egé szí tõk rõl.

20. Cikk

Szakmai magatartáskódex

A Ré szes Ál la mok ösz tö nöz ni kö te le sek az ille té kes
szak mai szö vet sé ge ket és in téz mé nye ket, hogy olyan ma -
ga tar tás kó de xet és dop ping el le nes gya kor la ti ma ga tar tást

és eti kai el ve ket dol goz za nak ki és va ló sít sa nak meg, ame -
lyek meg fe lel nek a Sza bály zat elõ írásainak.

21. Cikk

A sportolók és a sportolókat segítõ
személyzet bevonása

A Ré szes Ál la mok kö te le sek ösz tö nöz ni, és a le he tõ sé -
ge ik hez mér ten tá mo gat ni a spor to lók nak és a spor to ló kat
se gí tõ sze mély zet nek a sport és más re le váns szer ve ze tek
dop ping el le nes te vé keny ség ben való rész vé te lét, va la mint 
a jog ha tó sá gu kon be lül lévõ sport szer ve ze te ket is arra ösz -
tö nöz ni, hogy ugyan ezt te gyék.

22. Cikk

A sportszervezetek és a folyamatos doppingellenes
nevelés és felvilágosítás

A Ré szes Ál la mok kö te le sek arra ösz tö nöz ni a sport -
szer ve ze te ket és dop ping el le nes szer ve ze te ket, hogy a fen -
ti 19. Cikk ben meg ha tá ro zott té mák ban a spor to lók és a
spor to ló kat se gí tõ sze mély zet szá má ra fo lya ma to san ne ve -
lé si és fel vi lá go sí tá si prog ra mo kat vé gez ze nek.

23. Cikk

A nevelés és felvilágosítás terén való együttmûködés

A Ré szes Ál la mok kö te le sek köl csö nö sen együtt mû -
köd ni és amennyi ben szük sé ges, az ille té kes szer ve ze tek -
kel meg osz ta ni a ha té kony dop ping el le nes prog ra mok kal
kap cso la tos in for má ci ó kat, gya kor la tot és ta pasz ta la tot.

V. Rész

KUTATÁS

24. Cikk

A doppingellenes kutatás támogatása

A Ré szes Ál la mok vál lal ják, hogy az aláb bi te rü le te ken
– le he tõ sé ge ik hez mér ten – a sport szer ve ze tek kel és más
ille té kes szer ve ze tek kel együtt mû köd ve ösz tön zik és elõ -
se gí tik a dop ping el le nes ku ta tá so kat:

a) meg elõ zés, ki mu ta tá si mód sze rek, a dop ping ma ga -
tar tás be li és tár sa dal mi vo nat ko zá sai, va la mint egész ség -
ügyi kö vet kez mé nyei;
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b) a sze mé lyi sé gi jo gok sért he tet len sé gét tisz te let ben
tar tó, tu do má nyo san meg ala po zott fi zi o ló gi ai és pszi cho -
ló gi ai fel vi lá go sí tó prog ra mok ki dol go zá sa;

c) min den, a tu do má nyos fej lõ dés ál tal ke let ke zett új
szer és mód szer fel hasz ná lá sa.

25. Cikk

A doppingellenes kutatás jellege

A fen ti 24. Cikk ben le fek te tett dop ping el le nes ku ta tás
elõ se gí té se so rán a Ré szes Ál la mok kö te le sek biz to sí ta ni,
hogy az ilyen ku ta tás

a) meg fe lel jen a nem zet kö zi leg el is mert eti kai gya kor -
lat nak;

b) el ke rül je a til tott sze rek nek és til tott mód sze rek nek
spor to ló kon való al kal ma zá sát;

c) meg fe le lõ elõ vi gyá za tos ság gal tör tén jen, el ke rü len -
dõ az ered mé nyek kel való vissza élé se ket, il let ve azok nak
dop ping célú fel hasz ná lá sát.

26. Cikk

A doppingellenes kutatás eredményeinek megosztása

A nem ze ti és nem zet kö zi jog be tar tá sá val a Ré szes Ál la -
mok kö te le sek – amennyi ben szük sé ges – meg osz ta ni a
dop ping el le nes ku ta tá si ered mé nye ket más Ré szes Ál la -
mok kal és a WA DA-val.

27. Cikk

Sporttudományos kutatás

A Ré szes Ál la mok kö te le sek ösz tö nöz ni:
a) a tu do má nyos és or vos tár sa dal mat, hogy a Sza bály zat 

el ve i vel össz hang ban álló sport tu do má nyos ku ta tá so kat
foly tas sa nak;

b) a jog ha tó sá gu kon be lü li sport szer ve ze te ket és spor to -
ló kat se gí tõ sze mély ze tet, hogy al kal maz zák a Sza bály zat
el ve i vel össz hang ban álló sport tu do má nyos ku ta tá sok
ered mé nye it.

VI. Rész

AZ EGYEZMÉNY NYOMON KÖVETÉSE

28. Cikk

A Felek Konferenciája

1. Ezút tal lét re ho zás ra ke rül a Fe lek Kon fe ren ci á ja. A
 Felek Kon fe ren ci á ja a je len Egyez mény szu ve rén tes tü le te.

2. A Fe lek Kon fe ren ci á ja a ren des ülé se it elv ben két -
éven ként kö te les tar ta ni. Amennyi ben a Fe lek Konferen -
ciája úgy ha tá roz, vagy a Ré szes Ál la mok egy har ma da azt
kéri, rend kí vü li ülést is tart hat.

3. A Fe lek Kon fe ren ci á ján a Ré szes Ál la mok mind egyi -
ké nek egy sza va za ta van.

4. A Fe lek Kon fe ren ci á ja kö te les sa ját Ügy ren det el fo -
gad ni.

29. Cikk

A Felek Konferenciája munkáját segítõ tanácsadó
szervezet, valamint megfigyelõk

A WADA fel ké rést kap, hogy a Fe lek Kon fe ren ci á ja ta -
nács adó szer ve ze te le gyen. A Nem zet kö zi Olim pi ai Bi -
zott ság, a Nem zet kö zi Pa ra lim pi ai Bi zott ság, az Eu ró pa
Ta nács, a Test ne ve lé sért és Spor tért Fe le lõs Kor mány kö zi
Bi zott ság (CIGEPS) meg fi gye lõi meg hí vást kap nak. A Fe -
lek Kon fe ren ci á ja dönt het ab ban, hogy más ille té kes szer -
ve ze tek meg fi gye lõi fel ké rést kap ja nak.

30. Cikk

A Felek Konferenciája feladatai

1. A je len Egyez mény egyéb ren del ke zé se i ben meg ha -
tá ro zot tak mel lett, a Fe lek Kon fe ren ci á ja az aláb bi fel ada -
to kat kö te les el lát ni:

a) elõ se gí ti a je len Egyez mény cél ja i nak meg va ló su lá -
sát;

b) meg vi tat ja a WA DA-val való vi szo nyát, ta nul má -
nyoz za a WADA éves költ ség ve té se fi nan szí ro zá sá nak
me cha niz mu sát. Nem-ré szes ál la mok is meg hív ha tók a
meg be szé lé sek re;

c) a 18. cikk ren del ke zé se i vel össz hang ban ter vet fo gad
el az Ön kén tes Pénz alap for rá sa i nak fel hasz ná lá sá ra;

d) meg vizs gál ja a Ré szes Ál la mok nak a 31. Cikk ren -
del ke zé sei alap ján be nyúj tott je len té se it;

e) a 31. Cikk ren del ke zé se i vel össz hang ban, a dop ping -
el le nes rend sze rek fej lõ dé sé re való re a gá lás ként, fo lya ma -
tos jel leg gel vizs gál ja a je len Egyez mény be tar tá sá nak
nyo mon kö ve té sét. Bár mely el len õr zõ me cha niz mus vagy
in téz ke dés, amely túl megy a 31. Cikk ál tal meg ha tá ro zott
ke re te ken, a 17. Cikk ál tal lét re ho zott Ön kén tes Pénz alap -
ból ke rül fi nan szí ro zás ra;

f) jó vá ha gyás cél já ból meg vizs gál ja a je len Egyez mény
mó do sí tá sá ra be nyúj tott ter ve ze te ket;

g) jó vá ha gyás cél já ból, a je len Egyez mény 34. Cik ké -
nek ren del ke zé se i vel össz hang ban, meg vizs gál ja a Dop -
ping lis tá ban és a Gyó gyá sza ti célú men tes ség meg adá sá -
nak sza bá lya i ban a WADA ál tal el fo ga dott mó do sí tá so kat;
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h) meg ha tá roz za és vég re hajt ja a Ré szes Ál la mok és a
WADA kö zött a je len Egyez mény ke re te in be lül tör té nõ
együtt mû kö dést;

i) min den egyes ülé se elõtt, meg vizs gá lás cél já ból, je -
len tést kér a WA DA-tól a Sza bály zat vég re haj tá sá ról.

2. Fel ada ta i nak tel je sí té sé ben a Fe lek Kon fe ren ci á ja
együtt mû köd het más kor mány kö zi tes tü le tek kel.

31. Cikk

A Felek Konferenciájához benyújtott
nemzeti beszámolók

Két éven te a Ré szes Ál la mok a Tit kár sá gon ke resz tül az
UNESCO va la me lyik hi va ta los nyel vén el jut tat nak a Fe -
lek Kon fe ren ci á já hoz min den, az ál ta luk a je len Egyez -
mény ren del ke zé se i ben le fek te tett cé lok meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben tett in téz ke dé sük kel kap cso la tos in for má ci ót.

32. Cikk

A Felek Konferenciája Titkársága

1. A Fe lek Kon fe ren ci á ja Tit kár sá gát az UNESCO Fõ -
igaz ga tó ja kö te les biz to sí ta ni.

2. A Fe lek Kon fe ren ci á ja ké ré sé re az UNESCO Fõ igaz -
ga tó ja kö te les a le he tõ leg tel je sebb mér ték ben igény be
ven ni a WADA ál tal a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal el fo ga dott 
fel té te lek alap ján nyúj tott szol gál ta tá so kat.

3. Az Egyez ménnyel kap cso la tos mû kö dé si költ sé gek
szük sé ges szin tû fi nan szí ro zá sa az UNESCO meg le võ for -
rá sa in be lül an nak ren des költ ség ve té sé bõl, a fen ti
17. Cikk ál tal lét re ho zott Ön kén tes Pénz alap ból, vagy a
ket tõ meg fe le lõ kom bi ná ci ó já nak két éven ként meg ál la pí -
tott for má ja se gít sé gé vel tör té nik. A Tit kár ság nak a ren des 
költ ség ve tés bõl tör té nõ fi nan szí ro zá sa szi go rú an ta ka ré -
kos mó don tör tén het, és el fo ga dott vé le mény, hogy ön kén -
tes ado má nyok ra is szük ség lesz az Egyez mény fi nan szí ro -
zá sa céljára.

4. A Tit kár ság kö te les el ké szí te ni a Fe lek Kon fe ren ci á ja 
do ku men tá ci ó ját, az ér te kez le tek na pi rend ter ve ze tét, va la -
mint kö te les biz to sí ta ni a ha tá ro za tok vég re haj tá sát.

33. Cikk

Az Egyezmény módosítása

1. Min den Ré szes Ál lam nak le he tõ sé ge van arra, hogy
az UNESCO Fõ igaz ga tó já hoz cí mez ve írá sos köz le mény -

ben ja vas la tot te gyen a je len Egyez mény mó do sí tá sá ra. Az 
UNESCO Fõ igaz ga tó ja kö te les az ilyen köz le mé nye ket el -
jut tat ni min den Ré szes Ál lam hoz. Amennyi ben a köz le -
mény kö röz te té sét kö ve tõ hat hó na pon be lül a Ré szes Ál -
la mok nak leg alább a fele hoz zá já ru lá sát adja, ak kor a Fõ -
igaz ga tó kö te les az ilyen ja vas la to kat a Fe lek Kon fe ren ci á -
já nak kö vet ke zõ ülé se elé terjeszteni.

2. A mó do sí tá sok nak a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál ta li el fo -
ga dá sá hoz a je len lévõ Ré szes Ál la mok két har ma dos sza -
va za ti több sé ge szük sé ges.

3. El fo ga dás után a je len Egyez mény mó do sí tá sa it ra ti -
fi ká lás, meg erõ sí tés, jó vá ha gyás, il let ve csat la ko zás cél já -
ból a Ré szes Ál la mok elé kell ter jesz te ni.

4. A mó do sí tá so kat ra ti fi ká ló, el fo ga dó, jó vá ha gyó, il -
let ve azok hoz csat la ko zó Ré szes Ál la mok vo nat ko zá sá ban 
a mó do sí tá sok há rom hó nap pal azt köve tõen lép nek ha -
tály ba, mi u tán a Ré szes Ál la mok két har ma da le tét be he -
lyez te a je len Cikk 3. pont já ban hi vat ko zott do ku men tu -
mo kat. Ezt köve tõen min den, va la mely mó do sí tást ra ti fi -
ká ló, meg erõ sí tõ, jó vá ha gyó, il let ve ah hoz csat la ko zó Ré -
szes Ál lam vo nat ko zá sá ban az em lí tett mó do sí tás há rom
hó nap pal azt köve tõen lép ha tály ba, mi u tán az adott Ré -
szes Ál lam le tét be he lyez te a sa ját ra ti fi ká lá si, meg erõ sí té -
si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si okmányát.

5. Az az ál lam, amely a je len cik kely 4. pont ja ér tel mé -
ben ha tá lyos sá váló mó do sí tást köve tõen vá lik ré sze sé vé a
je len Egyez mény nek, et tõl el té rõ szán dé kú nyi lat ko zat
 hiányában úgy te kin ten dõ, mint:

a) a mó do sí tott je len Egyez mény Ré sze se;
b) a nem mó do sí tott Egyez mény Ré sze se bár mely, a

mó do sí tá sok ál tal nem kö te le zett Ré szes Ál lam vo nat ko -
zá sá ban.

34. Cikk

Az Egyez mény mel lék le te i nek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
kü lön le ges eljárás

1. Amennyi ben mó do sít ja a til tott sze rek és mód sze rek
lis tá ját, va la mint a gyó gyá sza ti célú men tes ség sza bá lya it,
a WADA az UNESCO Fõ igaz ga tó já hoz cím zett írá sos ér -
te sí tés for má já ban tá jé koz tat hat ja õt a mó do sí tá sok ról. Az
UNESCO Fõ igaz ga tó ja kö te les ha la dék ta la nul oly ként ér -
te sí te ni min den Ré szes Ál la mot az ilyen vál to zá sok ról,
mint ame lyek a je len Egyez mény egy adott Mel lék le té nek
mó do sí tá sá ra tett ja vas la tok. A Mel lék le tek mó do sí tá sá -
nak jó vá ha gyá sá ra a Fe lek Kon fe ren ci á já nak egyik ülé sén
vagy írá sos kon zul tá ció for má já ban kerül sor.

2. A Ré szes Ál la mok nak a Fõ igaz ga tó ér te sí té sé tõl szá -
mít va 45 nap áll ren del ke zés re, hogy a ja va solt mó do sí tás -
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sal szem be ni el len zé sü ket a Fõ igaz ga tó nál ki fe jez zék akár
írás ban – amennyi ben írá sos kon zul tá ció tör tént –, vagy a
Fe lek Kon fe ren ci á ján. Amennyi ben a Ré szes Ál la mok
két har ma da nem fe je zi ki el len zé sét, a ja va solt mó do sí tás a 
Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal el fo ga dott nak te kin ten dõ.

3. A Fõ igaz ga tó kö te les a Ré szes Ál la mo kat ér te sí te ni a
Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal el fo ga dott mó do sí tá sok ról. A
mó do sí tá sok az ér te sí tést kö ve tõ 45 nap múl va lép nek élet -
be, ki vé ve, ha va la mely Ré szes Ál lam már elõ zõ leg ér te sí -
tet te a Fõ igaz ga tót, hogy nem fo gad ja el eze ket a mó do sí -
tá so kat.

4. Arra a Ré szes Ál lam ra néz ve, amely elõ zõ leg ér te sí -
tet te a Fõ igaz ga tót, hogy nem fo gad el egy, az elõ zõ pon -
tok sze rint jó vá ha gyott mó do sí tást, a nem mó do sí tott Mel -
lé klet to vább ra is kö te le zõ ér vé nyû ma rad.

VII. Rész

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. Cikk

Szövetségi vagy nem egységes alkotmánnyal rendelkezõ
államok

A szö vet sé gi vagy nem egy sé ges al kot mánnyal ren del -
ke zõ Ré szes Ál la mok ra az aláb bi elõ írások vo nat koz nak:

a) A je len Egyez mény azon elõ írásainak te kin te té ben,
ame lyek nek a ha tály ba lép te té se a szö vet sé gi vagy a köz -
pon ti ha ta lom jog ha tó sá ga alá tar to zik, a szö vet sé gi vagy a 
köz pon ti kor mány kö te le zett sé gei azo no sak a nem szö vet -
sé gi ál lam be ren dez ke dé sû Ré szes Ál la mo ké val;

b) A je len Egyez mény azon elõ írásainak te kin te té ben,
ame lyek nek a ha tály ba lép te té se olyan sa ját al kot má nyo -
zá si jogú ál la mok, or szá gok, tar to má nyok vagy kan to nok
jog ha tó sá ga alá tar to zik, ame lyek re néz ve a szö vet sé gi ál -
lam al kot má nyos rend je a tör vényhozási in téz ke dé sek te -
kin te té ben nem bír kö te le zõ ha tállyal, a szö vet sé gi kor -
mány kö te les tá jé koz tat ni az ilyen ál la mok, or szá gok, tar -
to má nyok vagy kan to nok ille té kes ha tó sá ga it az el fo ga -
dás ra vo nat ko zó aján lá suk ról.

36. Cikk

Ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás

A je len Egyez mény nek az UNESCO tag ál la mai ál tal tör té -
nõ ra ti fi ká lá sá ra, meg erõ sí té sé re, jó vá ha gyá sá ra vagy a hoz -
zá való csat la ko zás ra az ál la mok meg fe le lõ al kot má nyos el -
já rá sa i nak függ vé nyé ben ke rül sor. A ra ti fi ká ci ós, a meg erõ -
sí té si, a jó vá ha gyá si vagy a csat la ko zá si do ku men tu mo kat az
UNESCO Fõ igaz ga tó já nál kell le tét be he lyez ni.

37. Cikk

Hatálybalépés

1. A je len Egyez mény an nak a hó nap nak az elsõ nap ján
lép ha tály ba, mi u tán egy hó nap el telt azt köve tõen, hogy
le tét be he lyez ték a har min ca dik ra ti fi ká ci ós, meg erõ sí té si,
jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok mányt.

2. Bár mely ál lam vo nat ko zá sá ban, amely ké sõbb ki fe je -
zi jó vá ha gyá sát, hogy rá néz ve kö te le zõ le gyen, a je len
Egyez mény an nak a hó nap nak az elsõ nap ján lép ha tály ba,
mi u tán egy hó nap el telt azt köve tõen, hogy le tét be he lyez -
ték az adott ál lam ra ti fi ká ci ós, meg erõ sí té si, jó vá ha gyá si
vagy csat la ko zá si ok má nyát.

38. Cikk

Az Egyezmény területi hatálya

1. Bár mely ál lam a ra ti fi ká ci ós, meg erõ sí té si, jó vá ha -
gyá si vagy csat la ko zá si ok má nyá nak le tét be he lye zé se kor
nyi lat ko zat ban ha tá roz hat ja meg azt te rü le tet vagy azo kat
a te rü le te ket, ame lyek nem zet kö zi kap cso la ta i ért fe le lõs -
sé get vi sel, és ame lyek re a je len Egyez mény ér vé nyes.

2. Egy ké sõb bi idõ pont ban bár mely Ré szes Ál lam az
UNES CO-hoz in té zett nyi lat ko zat ban ki ter jeszt he ti a je len 
Egyez mény al kal ma zá sát bár mely, a nyi lat ko zat ban meg -
ha tá ro zott te rü let re. Az ilyen te rü let vo nat ko zá sá ban az
Egyez mény an nak a hó nap nak az elsõ nap ján lép ha tály ba,
mi u tán egy hó nap el telt a nyi lat ko zat nak a le té te mé nyes
ál ta li kéz hez vé te lét köve tõen.

3. Bár mely, a fen ti két pont sze rint tett nyi lat ko zat, az
ilyen nyi lat ko zat ban em lí tett te rü let vo nat ko zá sá ban,
vissza von ha tó az UNES CO-hoz in té zett ér te sí tés for má já -
ban. Az ilyen vissza vo nás an nak a hó nap nak az elsõ nap -
ján lép ha tály ba, mi u tán egy hó nap el telt a nyi lat ko zat nak
a le té te mé nyes ál ta li kéz hez vé te lét köve tõen.

39. Cikk

Felmondás

A je len Egyez ményt min den egyes Ré szes Ál lam fel -
mond hat ja. A fel mon dást írá sos nyi lat ko zat ban kell kö zöl -
ni és az UNESCO Fõ igaz ga tó já nál le tét be kell he lyez ni. A
fel mon dás an nak a hó nap nak az elsõ nap ján lép ha tály ba,
mi u tán hat hó nap el telt a fel mon dó nyi lat ko zat kéz hez vé -
te lét köve tõen. Ez sem mi lyen for má ban nem be fo lyá sol -
hat ja az érin tett  Részes Ál lam nak a fel mon dás ha tá lyos sá
vá lá sá ig fenn ál ló pénz ügyi kö te le zett sé ge it.
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40. Cikk

Letéteményes

A Je len Egyez mény és an nak mó do sí tá sai vo nat ko zá sá -
ban az UNESCO Fõ igaz ga tó ja le gyen a Le té te mé nyes. Le -
té te mé nyes ként az UNESCO Fõ igaz ga tó ja tá jé koz tat ja a
Ré szes Ál la mo kat, il let ve a szer ve zet tag ál la ma it az aláb -
bi ak ról:

a) bár mely ra ti fi ká lá si, meg erõ sí té si, jó vá ha gyá si vagy
csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé se;

b) a je len Egyez mény nek a fen ti 31. Cikk ren del ke zé sei
alap ján való hatályba lépése;

c) bár mely, a fen ti 31. Cikk ren del ke zé sei alap ján el ké -
szült je len tés lét re jöt te;

d) bár mely, a fen ti 33. és 34. Cikk alap ján az Egyez -
mény ben vagy an nak Mel lék le te i ben tör tént mó do sí tás,
va la mint a mó do sí tás hatályba lépésének dá tu ma;

e) bár mely, a fen ti 38. Cikk ren del ke zé sei sze rin ti nyi -
lat ko zat vagy ér te sí tés;

f) bár mely, a fen ti 39. Cikk ren del ke zé sei sze rint tett
nyi lat ko zat, va la mint a nyi lat ko zat hatályba lépésének dá -
tu ma;

g) bár mely más, a je len Egyez ménnyel kap cso la tos lé -
pés, ér te sí tés vagy köz le mény.

41. Cikk

Nyilvántartásba vétel

Az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nya 102. Cik ké nek
meg fele lõen, az UNESCO Fõ igaz ga tó já nak ké ré se alap -
ján, a je len Egyez mény az Egye sült Nem ze tek Tit kár sá gán 
nyil ván tar tás ba ke rül.

42. Cikk

Hiteles szövegek

1. A je len Egyez mény, a Mel lék le te it is be le ért ve, arab,
kí nai, an gol, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven író dott, és a
hat szö veg mind egyi ke hi te les.

2. A je len Egyez mény Füg ge lé kei arab, kí nai, an gol,
fran cia, orosz és spa nyol nyel ven íród tak.

43. Cikk

Fenntartások

Nem en ge dé lye zet tek az olyan fenn tar tá sok, ame lyek
nin cse nek össz hang ban a je len Egyez mény tár gyá val és
cél ja i val.

Ké szült 2005. ok tó ber 19-én, Pá rizs ban, az UNESCO
Köz gyû lé sé nek 33. ülé sén két hi te les pél dány ban, ame lye -
ket az UNESCO Köz gyû lé sé nek El nö ke és az UNESCO
Fõ tit ká ra írt alá, és ame lye ket az UNESCO ar chí vu má ban
fog nak le tét be he lyez ni.

MELLÉKLETEK

I. Til tó Lis ta – Nem zet kö zi Kö ve tel mé nyek
II. A gyó gyá sza ti célú men tes ség meg adá sá nak sza bá lyai

FÜGGELÉKEK

1. Nem zet kö zi Dop ping el le nes Sza bály zat
2. La bo ra tó ri u mok ra vo nat ko zó nem zet kö zi kö ve tel -

mé nyek
3. Nem zet kö zi vizs gá la ti kö ve tel mé nyek

I. MELLÉKLET

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES
ÜGYNÖKSÉG

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES
SZABÁLYZAT

2005. ÉVI TILTÓ LISTA
NEMZETKÖZI KÖVETELMÉNYEK

A til tó lis ta hi va ta los szö ve gét a Nem zet kö zi Dop ping el le -
nes Ügy nök ség (WADA) tart ja kar ban és te szi köz zé an gol
és fran cia nyel ven. Az an gol és fran cia nyel vû vál to zat kö zöt -
ti el lent mon dás ese tén az an gol nyel vû szö veg az irány adó.

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

Bár mely gyógy szer csak or vo si lag in do kolt eset ben al -
kal maz ha tó.

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

TILTOTT SZEREK

S1. ANABOLIKUS SZEREK

Az ana bo li kus sze rek hasz ná la ta ti los.

1. Ana bo li kus and ro gén szte ro i dok (AAS)
a) Exo gén* ana bo li kus and ro gén szte ro i dok, köz tük:

18a-ho mo-17b-hyd ro xy estr-4-en-3-one; bo las te ro -
ne; bol de non; bol di o ne; ca lus te ro ne; clos te bol; da na -

3612 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/56. szám



zol;  dehydrochlormethyl-testosterone; del ta1-and ros -
te ne-3,17-di o ne; del ta1-and ros ten di ol; del ta1-di hyd -
ro-tes tos te ro ne; dros ta no lo ne; et hy les te re nol; flu o xy -
mes te ron; for me bo lon; fu ra za bol; gest ri no ne; 4-hyd -
ro xy tes tos te ro ne; 4-hyd ro xy-19-nor tes tos te ro ne; mes -
ta no lon; mes te ro lon; me te no lon; met han di e non; met -
hand ri ol; met hyl di e no lo ne, met hylt ri e no lo ne; met hyl -
tes tos te ron; mi bo le ron; nand ro lon; 19-no rand ros te ne -
di ol; 19-norandrostene dione; nor bo let ho ne; norc los te -
bol; no ret hand ro lon; oxa bo lo ne; oxand ro lon; oxy mes -
te ron; oxy met ho lon; qu in bo lon; sta no zo lol; sten bo lon;
tet ra hyd ro gest ri no ne; tren bo lon és más ha son ló ké mi ai
szer ke zet tel vagy ha son ló bi o ló gi ai ha tás sal ren del ke zõ
anya gok.

b) En do gén** ana bo li kus and ro gén szte ro i dok:

and ros te ne di ol (and rost-5-ene-3b,17b-di ol); and ros -
ten di o ne (and rost-4-ene-3,17-di o ne); de hyd ro e pi and -
ros te ron (DHEA); di hyd ro-tes tos te ron; tesz tosz te ron,

és a kö vet ke zõ me ta bo li tok és izo me rek: 5a-and ros ta -

ne-3a, 17a-di ol; 5a-and ros ta ne-3a,17b-di ol; 5a-and -

ros ta ne-3b,17a-di ol; 5a-and ros ta ne-3b,17b-di ol; and -

rost-4-ene-3a,17a-di ol; and rost-4-ene-3a,17b-di ol;

and rost-4-ene-3b,17a-di ol; and rost-5-ene-3a,17a-di ol; 

and rost-5-ene-3a,17b-di ol; and rost-5-ene-3b,17a-di ol; 

4-and ros te ne di ol (and rost-4-ene-3b,17b-di ol); 5-and -
ros te ne di o ne (and rost-5-ene-3,17-di o ne); epi-di hyd ro -

tes tos te ro ne; 3a-hyd ro xy-5a-and ros tan-17-one;

3b-hyd ro xy-5a-and ros tan-17-one; 19-no rand ros te ro -
ne; 19-no re ti o cho la no lo ne.

Amennyi ben va la mely til tott anya got (lásd a fen ti fel so -
ro lást) az em be ri szer ve zet ter mé sze tes mó don is ter mel -
het, a min ta ak kor mi nõ sül po zi tív nak a til tott szer re néz -
ve, ha a til tott szer vagy me ta bo lit ja i nak, il let ve mar ke re i -
nek kon cent rá ci ó ja vagy más re le váns ará nya a spor to ló
min tá já ban az em ber ben mért szo ká sos ér ték ha tá ron kí vül
esik úgy, hogy va ló szí nût len, hogy az a nor mál en do gén
ter me lés ered mé nye. A min ta nem te kint he tõ po zi tív nak a
til tott szer re néz ve, ha a spor to ló bi zo nyí té kot szol gál tat
arra néz ve, hogy a til tott szer vagy me ta bo lit ja i nak, il let ve
mar ke re i nek kon cent rá ci ó ja és/vagy re le váns ará nya i nak
ér té ke élet ta ni vagy pa to ló gi ás ere de tû. Min den eset ben
azon ban, bár mi lyen kon cent rá ció ese tén a la bo ra tó ri um
po zi tív ana li ti kai ered ményt ad, amennyi ben meg bíz ha tó
ana li ti kai mód szer rel ki mu tat ja, hogy a til tott szer exo gén
ere de tû.

Ha a la bo ra tó ri u mi ered mény nem egy ér tel mû és a min -
tá ban nem mu tat ha tó ki az elõ zõ be kez dés ben meg ha tá ro -
zott kon cent rá ció, va la mint ha ko moly gya nú áll fenn a til -
tott szer hasz ná la tá ra, az ille té kes dop ping el le nes szer ve -
zet nek to váb bi vizs gá la tot, pél dá ul re fe ren cia szte ro id pro -
fil lal való össze ha son lí tást kell el ren del nie a til tott szer
eset le ges hasz ná la tá nak meg ál la pí tá sá ra.

Amennyi ben a la bo ra tó ri u mi ered mény sze rint a vi ze -
let min tá ban a T/E arány ma ga sabb mint négy (4) az egy -

hez (1), kö te le zõ to váb bi vizs gá la to kat vé gez ni an nak
meg ál la pí tá sá ra, hogy az arány élet ta ni vagy pa to ló gi ás
ere de tû-e, ki vé ve, ha a la bo ra tó ri um meg bíz ha tó ana li ti kai
mód szer alap ján po zi tív ana li ti kai ered ményt ad, ki mu tat -
va a til tott szer exo gén ere de tét.

Bár mely to váb bi vizs gá lat ese tén át kell te kin te ni a
meg elõ zõ és újabb vizs gá la ti ered mé nye ket. Amennyi ben
ko ráb bi vizs gá la ti ered mé nyek nem áll nak ren del ke zés re,
a spor to lót egy há rom hó na pos idõ sza kon be lül leg alább
há rom al ka lom mal elõ re be nem je len tett vizs gá lat nak kell
alá vet ni.

Ha a spor to ló nem mû kö dik együtt a vizs gá la tok kal
kap cso lat ban, min tá ját a til tott anyag ra néz ve po zi tív nak
kell te kin te ni.

2. Egyéb ana bo li kus ha tá sú sze rek, a tel jes ség igé nye
nél kül:

Clen bu te rol, ze ra nol, zil pa te rol.

Eb ben a rész ben:

 * ,,exo gén”-nek ne vez zük mind azon anya go kat, ame lye ket az em be ri
szer ve zet ter mé sze tes mó don nem ké pes elõ ál lí ta ni.

** ,,en do gén”-nek ne vez zük mind azon anya go kat, ame lye ket az em be ri
szer ve zet ter mé sze tes úton ké pes elõ ál lí ta ni.

S2. HORMONOK ÉS ROKONVEGYÜLETEK

A kö vet ke zõ sze rek til tot tak, be le ért ve a ha son ló ké mi ai 
szer ke zet tel vagy ha son ló bi o ló gi ai ha tás sal ren del ke zõ
sze re ket, to váb bá a fel so rolt anya gok szer ve zet ben való
fel sza ba du lá sát be fo lyá so ló fak to ro kat:

1. Eri tro poi etin (EPO) 

2. Nö ve ke dé si hor mon (hGH), in zu lin tí pu sú nö ve ke -
dé si fak tor (IGF-1), me cha no nö ve ke dé si fak to rok
(MGF)

3. Go na dot róp hor mo nok (LH, hCG)

4. In zu lin

5. Kor ti ko tróp hor mo nok.

An nak ki vé te lé vel, ha a spor to ló bi zo nyí ta ni tud ja, hogy 
a kon cent rá ció fi zi o ló gi ás vagy pa to ló gi ás ere de tû, a min -
tát a til tott szer re (lásd a fen ti lis tát) néz ve po zi tív nak kell
te kin te ni, amennyi ben a til tott szer vagy me ta bo lit ja i nak
kon cent rá ci ó ja és/vagy re le váns ará nya vagy mar ke re a
spor to ló min tá já ban az em ber ben mért szo ká sos ér ték ha tá -
ron kí vül esik úgy, hogy va ló szí nût len, hogy az a nor mál
en do gén ter me lés ered mé nye.

Ha son ló ké mi ai szer ke zet tel vagy ha son ló bi o ló gi ai ha -
tás sal ren del ke zõ anya gok, di ag nosz ti kai mar ke rek, vagy a 
fent fel so rolt hor mo nok szer ve zet ben való fel sza ba du lá sát
be fo lyá so ló fak to rok je len lé te, il let ve bár mi lyen más ered -
mény, amely azt jel zi, hogy a ki mu ta tott szer exo gén ere -
de tû, po zi tív ana li ti kai ered ménnyel jár.
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S3. BÉTA-2-AGONISTÁK
Min den bé ta-2-ago nis ta, be le ért ve a D- és L-izo me re ket 

is, til tott. Ezek hasz ná la ta gyó gyá sza ti célú men tes sé get
igé nyel.

Ki vé telt ké pez a for mo te rol, sal bu ta mol, sal me te rol és
ter bu ta lin, ame lyek in ha lá ci ós for má ban aszt ma és ter he -
lés ál tal ki vál tott aszt ma/hör gõ görcs meg elõ zé se és/vagy
ke ze lé se cél já ból tör té nõ hasz ná la ta egy sze rû sí tett gyó -
gyá sza ti célú men tes sé get igé nyel.

A gyó gyá sza ti célú men tes ség meg lé te el le né re,
amennyi ben a la bo ra tó ri um 1000 ng/ml fe let ti sal bu ta mol
(sza bad plusz glü ku ro nid) kon cent rá ci ót mér, ezt po zi tív
ana li ti kai ered mény nek kell te kin te ni, ki vé ve, ha a spor to -
ló bi zo nyít ja, hogy a nor mál ér ték tõl el té rõ mé ré si ered -
mény in ha lá ci ós for má ban al kal ma zott sal bu ta mol gyó -
gyá sza ti célú al kal ma zá sá nak kö vet kez mé nye.

S4. ANTIÖSZTROGÉN AKTIVITÁSÚ RENDEL -
KEZÕ SZEREK

A kö vet ke zõ cso por tok ba so rolt an ti öszt ro gén ha tás sal
ren del ke zõ sze rek til tot tak:

1. Aro ma táz in hi bi to rok a tel jes ség igénye nél kül:
anast ro zo le, let ro zo le, ami nog lu tet hi mi de, exe mes ta ne, 
for mes ta ne, tes to lac to ne

2. Sze lek tív öszt ro gén re cep tor mo du lá to rok (SERM) a
tel jes ség igé nye nél kül: ra lo xi fe ne, ta mo xi fen, to re mi fe ne

3. Egyéb an ti öszt ro gén ha tás sal ren del ke zõ sze rek a
tel jes ség igé nye nél kül: clo mip he ne, cyc lo fe nil, ful vest -
rant.

S5. DIURETIKUMOK ÉS MÁS FEDÕ SZEREK
A di u re ti ku mok és más fedõ sze rek til tot tak.
Fe dõ sze rek a tel jes ség igé nye nél kül:

di u re ti ku mok*, epi tesz tosz te ron, pro be ni cid, a-re duk -
táz in hi bi to rok (pl. fi nas te rid, du tas te rid), plaz ma ex pan -
de rek (pl. al bu min, dext rán, hid ro xi e til ke mé nyí tõ).

* A gyó gyá sza ti célú men tes ség nem ér vé nyes, ha a spor to ló vi ze le té ben a 
di u re ti kum mel lett bár mely til tott szer a meg en ge dett ha tár ér té ken vagy ez
alat ti kon cent rá ci ó ban mu tat ha tó ki.

Di u re ti ku mok töb bek kö zött:
ace ta zo la mid, ami lo rid, bu me ta nid, can re no ne,

chlor ta li don, etak rin sav, fu ro se mid, in da pa mid, me to -
la zon, spi ro no lac ton, ti a zi dok (pl. bend rof lu me ti a zid,
klór ti a zid, hid rok lór ti a zid) tri am te rén és más sze rek,
ame lyek ha son ló ké mi ai szer ke zet tel vagy ha son ló bi o ló -
gi ai ha tás sal ren del kez nek.

TILTOTT MÓDSZEREK

M1. OXIGÉNTRANSZFER NÖVELÉSE
Til tot tak a kö vet ke zõk:
a) Vér dop ping, így az au to lóg, ho mo lóg vagy he te ro lóg

vér vagy bár mi lyen ere de tû vö rös vér tes te ket tar tal ma zó

ter mé kek al kal ma zá sa, ki vé ve a gyó gyá sza ti célú ke ze lés
ese tét.

b) Az oxi gén fel vé te lét, szál lí tá sát vagy át adá sát mes ter -
sé ge sen fo ko zó ter mé kek, ide ért ve töb bek kö zött: perf lu o -
ro ve gyü le tek, efap ro xi ral (RSR13) és mó do sí tott he mog -
lo bin ter mé kek (pl. he mog lo bin ala pú vér pót ló ké szít mé -
nyek, mik ro kap szu lá zott he mog lo bin ter mé kek.)

M2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI MANIPULÁCIÓK
Az aláb bi ak til tot tak:
Mind azon ha mi sí tá si el já rá sok és ha mi sí tá si pró bál ko -

zá sok, ame lyek cél ja a dop ping el len õr zés so rán le vett min -
ta sza bá lyos sá gá nak és ér vé nyes sé gé nek meg vál toz ta tá sa.

Ide tar to zik a tel jes ség igé nye nél kül az int ra vé nás in fú -
zió*, a ka té te re zés és a vi ze let min ta he lyet te sí té se.

* A le gi tim akut or vo si ke ze lést ki vé ve az int ra vé nás in fú zió til tott.

M3. GÉNDOPPING
Til tott a sej tek, gé nek, ge ne ti kai ele mek olyan nem gyó -

gyá sza ti célú hasz ná la ta, il let ve a gén ex presszió olyan
nem gyó gyá sza ti célú mó do sí tá sa, amely al kal mas a sport -
tel je sít mény nö ve lé sé re.

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 kö vet ke zõ sti mu láns ha tás sal ren del ke zõ sze rek til tot -

tak, be le ért ve azok mind két op ti kai (D- és L-) izo me rét, ha
lé te zik:

ad ra fi nil, am fep ra mon, amip he na zol, am fe ta min,
am fe ta mi nil, benz fe ta min, bro man tan, carp he don, cat -
hin*, clo ben zo rex, ko ka in, di me til-am fe ta min, efed -
rin**, etil-am fe ta min, eti lef rin, famp ro fa zon, fen cam -
fa min, fen ca min, fe netyl lin, fenf lu ra min, fenp ro po rex,
fur fe no rex, me fe no rex, mep hen ter min, me so carb,
meth amfetamin, me til-am fe ta min, met hy len di o xy -
amp he ta min, met hy len di o xy-met hamp he ta min, me til -
efed rin**, met hylp he ni dat, mo da fi nil, ni ket ha mid,
nor fenf lu ra min, pa ra hyd ro xy amp he ta mi ne, pe mo lin,
phen di-met ra zin, phen met ra zin, phen ter min, pro lin -
tan, se le gi li ne, sztri chin, va la mint a ha son ló ké mi ai szer -
ke zet tel vagy ha son ló bi o ló gi ai ha tás sal*** ren del ke zõ
szerek.

  * Cat hin vi ze let ben 5 mik ro gramm/ml kon cent rá ció fe lett til tott.
 ** Az efed rin és me til efed rin vi ze let ben 10 mik ro gramm/ml kon cent rá -

ció fe lett til tott.
*** A 2005. évi Meg fi gye lõ Prog ram ban sze rep lõ sze rek (bup ro pi on,

kof fe in, fe ni lef rin, fe nilp ro pa no la min, pip rad rol, psze u do efed rin, sy nef rin)
nem te kin ten dõk til tott szer nek.
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MEGJEGYZÉS: Az ad re na lin he lyi ér zés te le ní tõk kel
együtt al kal maz va vagy he lyi leg al kal maz va (pl. orr, fül)
nem til tott.

S7. NARKOTIKUMOK
A kö vet ke zõ nar ko ti ku mok til tot tak:
bup re norp hin, dext ro mo ra mid, di a morp hin (he -

roin), fen tanyl és szár ma zé kai, hyd ro morp hon, met ha -
don, mor fin, oxy co don, oxy morh pon, pen ta zo cin, pet -
hi din.

S8. KANNABINOIDOK
A kan na bi no i dok (pl. ha sis, ma ri hu á na) til tot tak.

S9. GLÜKOKORTIKOSZTEROIDOK
A glü ko kor ti kosz te ro i dok orá lis, rek tá lis, int ra vé nás

vagy int ra mus cu lá ris al kal ma zá sa til tott. Hasz ná la tuk gyó -
gyá sza ti célú men tes ség hez kö tött.

Min den más for má ban való al kal ma zá suk egy sze rû sí -
tett gyó gyá sza ti célú men tes ség hez kö tött.

Bõr gyó gyá sza ti ké szít mé nyek nem til tot tak.

BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK

P1. ALKOHOL
Az al ko hol (etil al ko hol) csak ver se nyen til tott, az aláb bi

sport ágak ban. Az al ko hol ki mu ta tá sa a ki lé leg zett le ve gõ bõl
és/vagy vér bõl tör té nik. A dop ping vét ség egyes szö vet sé gek
ese té ben ér vé nyes kü szöb ér té ke zá ró jel ben lát ha tó.

Au tó ver seny zés (FIA) 0.10 g/l
Bi li árd (WCBS) 0,20 g/l
Íjá szat (FITA) 0,10 g/l
Ka ra te (WKF) 0,10 g/l
Mo tor ver seny zés (FIM) 0,00 g/l
Mû re pü lés (FAI) 0,20 g/l
Mo dern öt tu sa (UIPM) 0,10 g/l 

    be le ért ve a lö vé sze tet is
Pe tan que (CMSB) 0,10 g/l
Sí e lés (FIS) 0,10 g/l

P2. BÉTA BLOKKOLÓK
El len ke zõ ér tel mû ren del ke zés hi á nyá ban a béta blok -

ko lók csak ver se nyen til tot tak, a kö vet ke zõ sport ágak ban:
Au tó ver seny zés (FIA)
Bi li árd (WCBS)
Bir kó zás (FILA)
Bob (FIBT)
Bow ling (FIQ)
Bridzs (FMB)
Cur ling (WCF)
Íjá szat (FITA) (ver se nyen kí vül is)
Lö vé szet (ISSF) (ver se nyen kí vül is)
Mo tor ver seny zés (FIM)
Mo dern öt tu sa (be le ért ve a lö vé sze tet is) (IUPM)
Mû re pü lés (FAI)

Pe tan que (CMSB)
Sakk (FIDE)
Sí e lés (FIS), sí ug rás és sza bad stí lu sú hó desz ka ese tén
Tor na (FIG)
Úszás (FINA) mû ug rás és szink ron úszás ese tén
Vi tor lá zás (ISAF) (csak ül dö zé ses ver se nye ken a kor -

má nyos ra vo nat ko zó an)

A bé ta-blok ko lók a tel jes ség igé nye nél kül a kö vet ke -
zõk:

ace bu to lol, alp re no lol, ate no lol, be ta xo lol, bi sop ro -
lol, bu no lol, car te o lol, car ve di lol, ce lip ro lol, es mo lol,
la be ta lol, le vo bu no lol, me tip ra no lol, me top ro lol, na do -
lol, oxp re no lol, pin do lol, prop ra no lol, so ta lol, ti mo lol.

MEGHATÁROZOTT SZEREK*

Meg ha tá ro zott sze rek* az aláb bi ak:
efed rin, L-me ti lam fe ta min, me til efed rin;
kan na bi o ni dok;
min den bé ta-2-ago nis ta in ha lál va, ki vé ve a clen bu te -

rolt;
pro be ni cid;
min den glü ko kor ti kosz te ro id;
min den béta blok ko ló;
al ko hol.

* ,,A til tott anya gok lis tá ján sze re pel het nek olyan meg ha tá ro zott sze rek,
ame lyek ese té ben kü lö nö sen vár ha tó a nem szán dé kos dop ping vét ség fel me rü -
lé se, mi vel ezek a sze rek szá mos gyógy szer ipa ri ter mék ben elõ for dul nak, il let -
ve mi vel a ve lük mint dop ping szer rel való vissza élés vár ha tó an ke vés bé si ke -
res.” Ilyen sze rek al kal ma zá sa kor le het sé ges a dop ping vét ség eny hébb szank -
ci o ná lá sa, amennyi ben: ,,…a spor to ló iga zol ni tud ja, hogy a meg ha tá ro zott
szer hasz ná la tá ra nem a sport tel je sít mény fo ko zá sa cél já ból ke rült 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 gyó gyá sza ti célú men tes ség meg adá sá val kap cso -

la tos kö ve tel mé nyek

A gyó gyá sza ti célú men tes ség (TUE), mely en ge dé lye zi 
a til tó lis tán sze rep lõ til tott szer vagy til tott mód szer hasz -
ná la tát, spor to lók nak ad ha tó meg. A men tes ség irán ti ké -
rel met a TUE bi zott ság bí rál ja el. A TUE bi zott ság tag ja it
egy dop ping el le nes szer ve zet ne ve zi ki. A men tes ség
 szigorúan csak az aláb bi kö ve tel mé nye be tar tá sá val ad -
ható meg:
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[Kom men tár: Ez a kö ve tel mény min den, a Sza bály zat -
ban de fi ni ált és an nak ha tá lya alá tar to zó spor to ló ra vo -
nat ko zik, azaz az ép spor to lók ra és a fo gya té kos spor to lók -
ra is. A kö ve tel ményt az egyén hely ze tét figye lembe véve
kell al kal maz ni. Pél dá ul egy olyan men tes ség, mely meg fe -
le lõ le het egy fo gya té kos spor to ló ese té ben, hely te len le het 
más spor to lók ese té ben.]

4.1. A spor to ló kö te les a men tes ség irán ti ké rel met a
ren dez vé nyen való rész vé telt leg alább 21 nap pal meg elõ -
zõ en be nyúj ta ni.

4.2. A spor to ló egész sé gi ál la po ta je len tõ sen rom la -
na, ha a til tott szert vagy til tott mód szert egy akut vagy
kró ni kus ál la pot vagy be teg ség ke ze lé se so rán nem
hasz nál nák.

4.3. A til tott szer vagy til tott mód szer gyó gyá sza ti célú
al kal ma zá sa nem ve zet ne fo ko zot tabb tel je sít mény nö ve -
ke dés hez, mint ami a tény le ge sen fenn ál ló be teg ség vagy
ál la pot ke ze lé sét köve tõen a nor mál egész sé gi ál la pot
hely re ál lá sá tól vár ha tó. A til tott szer vagy til tott mód szer
„ala csony nor má lis” en do gén hor mon szint nö ve lé se ér de -
ké ben tör té nõ al kal ma zá sa nem te kint he tõ el fo gad ha tó
gyó gyá sza ti be avat ko zás nak.

4.4. Az egyéb ként til tott szer vagy til tott mód szer hasz -
ná la tá nak nin csen éssze rû gyó gyá sza ti al ter na tí vá ja.

4.5. Az egyéb ként til tott szer vagy til tott mód szer al kal -
ma zá sá nak szük sé ges sé ge sem rész ben, sem egész ben nem 
fa kad hat a til tó lis tán sze rep lõ bár mely szer ko ráb bi, nem
gyó gyá sza ti célú hasz ná la tá ból.

4.6. A gyó gyá sza ti célú men tes sé get az azt ki adó tes tü -
let vissza von ja, ha

a) a spor to ló nem fe lel meg ha la dék ta la nul a men tes sé -
get adó dop ping el le nes szer ve zet ál tal tá masz tott kö ve tel -
mé nyek nek és fel té te lek nek;

b) ha a TUE ér vé nyes sé ge le járt;

c) ha a spor to ló ér te sí tést kap ar ról, hogy a dop ping el le -
nes szer ve zet vissza von ta a gyó gyá sza ti célú men tes sé get.

[Kom men tár: Min den TUE a TUE bi zott ság ál tal meg -
ha tá ro zott idõ tar ta mú ér vé nyes ség gel bír. Elõ for dul hat,
hogy a TUE ál tal érin tett til tott szer még je len van a spor -
to ló szer ve ze té ben, mi u tán a TUE ér vé nyes sé ge le járt vagy 
azt vissza von ták. Ilyen ese tek ben a po zi tív ered mény elsõ
fe lül vizs gá la tát vég zõ dop ping el le nes szer ve zet meg vizs -
gál ja, hogy az ered mény össz hang ban van-e az zal az idõ -
pont tal, ami kor a TUE ér vé nyes sé ge le járt vagy azt vissza -
von ták.]

4.7. A TUE irán ti ké re lem nem vo nat koz hat vissza me -
nõ le ges jó vá ha gyás ra, ki vé ve az aláb bi ese te ket:

a) ha sür gõs sé gi el lá tás vagy akut ál la pot ke ze lé se vált
szük sé ges sé; vagy

b) ha ki vé te les kö rül mé nyek fenn ál lá sa  miatt nem volt
ele gen dõ idõ vagy le he tõ ség arra, hogy a ké rel me zõ a dop -
ping el len õr zést meg elõ zõ en men tes ség irán ti ké rel met
nyújt son be, vagy azt a TUE bi zott ság el bí rál ja.

[Kom men tár: Az olyan or vo si vész hely ze tek, il let ve akut 
ál la po tok, ame lyek egyéb ként til tott szer vagy til tott mód -
szer al kal ma zá sát te szik szük sé ges sé még az elõtt, hogy a
TUE irán ti ké re lem be nyújt ha tó len ne, rit kák. Ha son ló -
kép pen szin tén rit kák azok az ese tek, ami kor egy TUE ké -
re lem gyor sí tott el bí rá lá sá ra van szük ség a ver seny idõ be -
li kö zel sé ge  miatt. A gyó gyá sza ti célú men tes sé ge ket meg -
adó dop ping el le nes szer ve ze tek nek ren del kez ni ük kell az
ilyen hely ze tek ke ze lé sé hez szük sé ges bel sõ eljárás -
renddel.]

5. Bi zal mas ada tok vé del me

5.1. A ké rel me zõ nek írás ban bele kell egyez nie a ké re -
lem hez kap cso ló dó ada tok nak és in for má ci ók nak a TUE
bi zott ság tag ja i hoz és szük ség sze rint más füg get len or vo si 
vagy tu do má nyos szak ér tõk höz, va la mint a gyó gyá sza ti
célú men tes sé gek ke ze lé sé ben, fe lül vizs gá la tá ban és fel -
leb be zé si el já rá sa i ban részt vevõ szük sé ges mun ka tár sak -
hoz való el jut ta tá sá ba.

Amennyi ben kül sõ füg get len szak ér tõ köz re mû kö dé se
vá lik szük sé ges sé, a ké re lem min den ada tát köz re ad ják, a
spor to ló vagy a spor to ló el lá tá sá ban részt vevõ azo no sí tá sa 
nél kül. A ké rel me zõ nek írás ban bele kell egyez nie abba is, 
hogy a TUE bi zott ság ha tá ro za ta it a Sza bály zat elõ -
írásainak meg fele lõen meg kül dik a töb bi re le váns dop -
ping el le nes szer ve zet nek.

5.2. A TUE bi zott ság tag jai és a dop ping el le nes szer ve -
zet érin tett mun ka tár sai min den te vé keny sé gü ket szi go rú
ti tok tar tás mel lett vég zik. A TUE bi zott ság min den tag já -
nak és min den érin tett mun ka társ nak ti tok tar tá si nyi lat ko -
za tot kell alá ír ni. Kü lö nö sen bi zal ma san ke ze lik az aláb bi
in for má ci ó kat:

a) a spor to ló és a spor to lót ke ze lõ or vos(ok) ál tal át adott 
egész ség ügyi in for má ci ók és ada tok;

b) a ké re lem ada tai, ide ért ve az el já rás ban részt vevõ or -
vos(ok) ne vét.

Amennyi ben a spor to ló meg kí ván ja von ni a TUE bi -
zott ság vagy a WADA TUE bi zott sá gá nak arra vo nat ko zó
jo gát, hogy a ne vé ben egész ség ügyi in for má ci ók hoz fér -
hes sen hoz zá, a spor to ló nak er rõl írás ban kell tá jé koz tat nia 
az or vo sát. Ez a dön tés az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy
a spor to ló nem kap ja meg a gyó gyá sza ti célú men tes sé get,
il let ve nem hosszab bít ják meg a meg lé võ gyó gyá sza ti célú 
men tes sé gé nek ér vé nyes sé gét.

6. Gyó gyá sza ti célú men tes sé get el bí rá ló bi zott sá gok
(TUE bi zott sá gok)

A TUE bi zott sá go kat az aláb bi el vek sze rint kell össze -
ál lí ta ni:
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6.1. A TUE bi zott ság ban leg alább há rom, spor to lók
el lá tá sa és ke ze lé se te rén ta pasz talt és a kli ni kai, va la -
mint a sport hoz és test edzés hez kap cso ló dó gyó gyá sza -
tot ala po san is me rõ or vos nak kell he lyet kap nia. A ha tá -
ro za tok füg get len sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a TUE
bi zott ság ban több ség ben kell len ni ük azok nak a ta gok -
nak, akik nem töl te nek be hi va ta los tiszt sé get a dop ping -
el le nes szer ve zet ben. A TUE bi zott ság min den tag já nak
alá kell ír nia egy össze fér he tet len sé gi nyi lat ko za tot. A
fo gya té kos spor to ló kat érin tõ ké rel mek ese tén a TUE
bi zott ság leg alább egy tag já nak ki fe je zet ten a fo gya té -
kos spor to lók ke ze lé se és el lá tá sa te rén szer zett konk rét
ta pasz ta la tok kal kell bír nia.

6.2. A TUE bi zott sá gok a gyó gyá sza ti célú men tes sé gek 
irán ti ké rel mek kö rül mé nye i nek át te kin té sé hez bár mi lyen
ál ta luk szük sé ges nek ítélt or vo si vagy tu do má nyos szak ér -
tõt igény be ve het nek.

6.3. A WADA TUE bi zott sá gát a 6.1. pont ban rög zí tett
kö ve tel mé nyek sze rint kell össze ál lí ta ni. A WADA TUE
bi zott ság cél ja, hogy sa ját kez de mé nye zé sé re fe lül vizs gál -
ja a dop ping el le nes szer ve ze tek ál tal adott gyó gyá sza ti
célú men tes sé ge ket. A Sza bály zat 4.4. pont já ban fog lal -
tak nak meg fele lõen a WADA TUE bi zott sá ga jo go sult fe -
lül vizs gál ni és ha tá lyon kí vül he lyez ni a dop ping el le nes
szer ve ze tek el uta sí tó ha tá ro za ta it azon spor to lók ké ré sé re,
akik men tes ség irán ti ké rel mét a dop ping el le nes szer ve zet
meg ta gad ta.

7. Gyó gyá sza ti célú men tes sé gek (TUE) ké rel me zé si el -
já rá sa

7.1. A gyó gyá sza ti célú men tes ség el bí rá lá sá ra ki zá ró -
lag a ki töl tött ké re lem be ér ke zé se után ke rül het sor, mely -
nek tar tal maz nia kell min den vo nat ko zó do ku men tu mot
(l. a TUE ké rel met az 1. füg ge lék ben). A ké rel me zé si el já -
rás so rán az egész ség ügyi ada tok ra vo nat ko zó szi go rú ti -
tok tar tás el ve ket kell ér vé nye sí te ni.

7.2. Az 1. füg ge lék ben be mu ta tott TUE ké rel me ket a dop -
ping el le nes szer ve ze tek mó do sít hat ják úgy, hogy to váb bi
 információkra vo nat ko zó kér dé se ket tar tal maz za nak, de az
ûr lap egyes ré szei vagy so rai nem tá vo lít ha tók el.

7.3. A TUE ûr la po kat a dop ping el le nes szer ve ze tek más 
nyelv re is le for dít hat ják, de az an gol vagy fran cia nyel vû
szö veg nek raj ta kell ma rad nia az ûr la pon.

7.4. Egy spor to ló egy gyó gyá sza ti men tes ség irán ti ké -
rel met csak egyet len dop ping el le nes szer ve zet hez nyújt hat 
be. A ké re lem ben sze re pel nie kell a spor to ló sport ágá nak
és szük ség ese tén ver seny szá má nak és konk rét po zí ci ó já -
nak vagy fel adat kör ének.

7.5. A ké re lem ben fel kell so rol ni min den ko ráb bi
és/vagy ak tu á lis ké rel met, me lyek egyéb ként til tott sze rek
vagy mód sze rek hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé re irá nyul -

nak, va la mint azo kat a tes tü le te ket, aho vá eze ket be nyúj -
tot ták, és a tes tü le tek ha tá ro za ta it.

7.6. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a spor to ló tel jes
kór tör té ne tét és a ké re lem szem pont já ból re le váns vizs gá -
la tok, la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok és kép al ko tó el já rá sok
ered mé nye it.

7.7. A dop ping el le nes szer ve zet TUE bi zott sá ga ál tal
elõ írt to váb bi vizs gá la to kat, la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat
és kép al ko tó el já rá so kat a ké rel me zõ vagy a ké rel me zõ
nem ze ti sport szö vet sé ge költ sé gén kell el vé gez ni.

7.8. A ké re lem ben sze re pel nie kell egy meg fe le lõ szak -
ké pe sí tés sel ren del ke zõ or vos ál tal ki adott nyi lat ko zat nak, 
mely ben az or vos iga zol ja az egyéb ként til tott szer vagy
mód szer al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gét a spor to ló ke ze -
lé se so rán, is mer tet ve azt is, hogy más en ge dé lye zett
gyógy mó dok mi ért nem len né nek al kal maz ha tók az adott
be teg ség vagy ál la pot ke ze lé sé re.

7.9. Is mer tet ni kell az adott til tott szer vagy mód szer
 alkalmazandó adag ját, al kal ma zá si gya ko ri sá gát, be vi te li
mód ját és al kal ma zá sá nak idõ tar ta mát.

7.10. A TUE bi zott ság nak az összes re le váns do ku men -
tá ció be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell ha tá roz -
nia, me lyet a meg fe le lõ dop ping el le nes szer ve zet nek írás -
ban kell kö zöl nie a spor to ló val. Ha a men tes sé get olyan
spor to ló nak ad ták meg, aki sze re pel a dop ping el le nes szer -
ve zet nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port já ban, ak kor ha la -
dék ta la nul el kell jut tat ni a jó vá ha gyást a spor to ló hoz és a
WA DA-hoz, mely ér te sí tés nek tar tal maz nia kell a men tes -
ség idõ tar ta má ra és a men tes ség hez kap cso ló dó eset le ges
fel té te lek re vo nat ko zó in for má ci ó kat.

7.11. a) A WADA TUE bi zott sá ga a spor to ló ál tal a
Sza bály zat 4.4. pont já nak meg fele lõen be nyúj tott fe lül -
vizs gá la ti ké rel met köve tõen a Sza bály zat 4.4. pont já ban
fog lal tak sze rint ha tá lyon kí vül he lyez he ti a dop ping el le -
nes szer ve zet men tes ség meg adá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za -
tát. A spor to ló nak el kell jut tat nia a WADA TUE bi zott sá -
gá hoz mind azon in for má ci ó kat, ame lye ket a men tes ség gel 
kap cso lat ban ere de ti leg a dop ping el le nes szer ve zet nek be -
nyúj tott, va la mint meg kell fi zet nie az el já rás dí ját. A fe lül -
vizs gá la ti el já rás le zá rul tá ig az ere de ti ha tá ro zat ma rad ér -
vény ben. Az el já rás az in for má ci ók nak a WA DA-hoz való
be ér ke zé sé tõl szá mít va leg fel jebb 30 na pig tart hat.

b) A WADA bár mi kor in dít hat fe lül vizs gá la tot.
A WADA TUE bi zott sá ga a fe lül vizs gá la tot 30 nap alatt
vég zi el.

7.12. Amennyi ben a fe lül vizs gá lat ered mé nye kép pen a
TUE meg adá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül
he lye zik, an nak nincs vissza me nõ le ges ha tá lya, és nem jár
a spor to ló ál tal a men tes ség idõ sza ka alatt el ért ered mé -
nyek meg sem mi sí té sé vel; a ha tá lyon kí vül he lye zés a
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spor to ló nak a ha tá ro zat ról való ér te sí té sét köve tõen leg ké -
sõbb 14 na pon be lül lép ér vény be.

8. Egy sze rû sí tett gyó gyá sza ti célú men tes ség (ATUE)
ké rel me zé se

8.1. Is mert, hogy a til tott sze rek lis tá ján sze rep lõ egyes
anya go kat gyak ran hasz nál ják a spor to lók kö ré ben elõ for -
du ló ál la po tok és be teg sé gek ke ze lé se so rán. Ezek ben az
ese tek ben a 4. és 7. pont ban is mer te tett tel jes ké re lem re
nincs szük ség. En nek meg fele lõen lét re jött egy egy sze rû -
sí tett TUE el bí rá lá si el já rás.

8.2. Az en nek az egy sze rû sí tett el já rás nak a ke re té ben
en ge dé lyez he tõ til tott sze rek és til tott mód sze rek köre
szigo rúan az aláb bi ak ra kor lá to zó dik:

In ha lál va be vitt bé ta-2 ago nis ták (for mo te rol, sal bu ta -
mol, sal me te rol és ter bu ta lin), il let ve nem szisz té más úton
be vitt glü ko kor ti kosz te ro i dok.

8.3. A fen ti anya gok al kal ma zá sá hoz a spor to ló nak meg
kell kül de nie a dop ping el le nes szer ve zet nek az anyag gyó -
gyá sza ti al kal ma zás ban való szük sé ges sé gé re vo nat ko zó
or vo si nyi lat ko za tot. A nyi lat ko zat ban, mely a 2. füg ge -
lék ben ol vas ha tó, is mer tet ni kell a di ag nó zist, a gyógy szer
ne vét, adag ját, be vi te li mód ját és a ke ze lés idõ tar ta mát. A
di ag nó zis fel ál lí tá sá hoz el vég zett eset le ges vizs gá la tok ra
is ki kell tér ni (a tény le ges ered mé nyek vagy rész le tek is -
mer te té se nél kül).

8.4. Az egy sze rû sí tett el já rás tar tal ma:

a) Az egy sze rû sí tett el já rás ha tá lya alá tar to zó til tott
sze rek hasz ná la tá ra vo nat ko zó en ge dély ak kor lép ér vény -
be, ami kor a hi ány ta lan be ad vány a dop ping el le nes szer -
ve zet hez be ér ke zik. A hi á nyos be ad vá nyo kat vissza kell
kül de ni a ké rel me zõ nek.

b) A hi ány ta lan be ad vány be ér ke zé sét köve tõen a
 doppingellenes szer ve zet ha la dék ta la nul ér te sí ti a spor to -
lót. A spor to ló nem zet kö zi szö vet sé gét, nem ze ti szö vet sé -
gét, il let ve a nem ze ti dop ping el le nes szer ve ze tet is tá jé -
koz tat ni kell. A dop ping el le nes szer ve zet csak ak kor ér te -
sí ti a WA DA-t, ha nem zet kö zi szin tû spor to ló ról kap ér te -
sí tést.

c) Az egy sze rû sí tett gyó gyá sza ti célú men te sí tés nem
vo nat koz hat vissza me nõ le ges jó vá ha gyás ra, ki vé ve az
aláb bi ese te ket:

– ha sür gõs sé gi el lá tás vagy akut ál la pot ke ze lé se vált
szük sé ges sé; vagy

– ha ki vé te les kö rül mé nyek fenn ál lá sa  miatt nem volt
ele gen dõ idõ vagy le he tõ ség arra, hogy a ké rel me zõ a dop -
ping el len õr zést meg elõ zõ en ké rel met nyújt son be, vagy
azt a TUE bi zott ság át ve gye.

8.5. a) Az egy sze rû sí tett gyó gyá sza ti célú men tes sé get a 
TUE bi zott ság vagy a WADA TUE bi zott sá ga an nak ér vé -
nyes sé ge alatt bár mi kor fe lül vizs gál hat ja.

b) Amennyi ben a spor to ló az egy sze rû sí tett TUE irán -
ti ké re lem el uta sí tá sá nak fe lül vizs gá la tát kéri, a WADA
TUE  bizottsága a spor to ló tól to váb bi szük sé ges nek ítélt
in for má ci ó kat kér het, mely nek költ sé gét a spor to ló
 viseli.

8.6. A TUE bi zott ság vagy a WADA TUE bi zott sá ga
bár mi kor vissza von hat ja az egy sze rû sí tett TUE ér vé nyes -
sé gét. A spor to lót, a spor to ló nem zet kö zi szö vet sé gét és az 
érin tett dop ping el le nes szer ve ze te ket ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ni kell.

8.7. Az ér vé nyes ség vissza vo ná sa a ha tá ro zat nak a
spor to ló val való köz lé sét köve tõen azon nal ha tály ba lép.
A spor to ló azon ban et tõl füg get le nül kér het gyó gyá sza ti
célú men tes sé get a 7. pont ban fog lal tak sze rint.

9. Nyil ván tar tó köz pont

9.1. A dop ping el le nes szer ve ze tek kö te le sek meg kül de -
ni a WA DA-nak a 7. pont ér tel mé ben ki adott min den gyó -
gyá sza ti célú men tes sé get és az azo kat alá tá masz tó do ku -
men tá ci ót.

9.2. Az egy sze rû sí tett gyó gyá sza ti célú men tes sé gek
ese té ben a dop ping el le nes szer ve ze tek nek a nemzet -
közi szintû spor to lók ál tal be nyúj tott és a 8.4. pont sze rint
meg adott men tes sé ge ket kell meg kül de ni ük a
 WADA-nak.

9.3. A nyil ván tar tó köz pont ga ran tál ja az egész ség ügyi
ada tok szi go rú an bi zal mas ke ze lé sét.”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az Egyez mény 37. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A Kormány
100/2007. (V. 8.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási intézmények képzési
és fenntartási normatíva alapján történõ

finanszírozásáról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény)
153.  §-ának (1) be kez dé se 20. pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel –

a) az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re,
b) az egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re, va la mint
c) a kü lön meg ál la po dás alap ján ma gán, il let ve ala pít -

vá nyi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
(a továb biak ban együtt: fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek) ter -
jed ki.

(2) Nem ter jed ki e ren de let ha tá lya – a fel sõ ok ta tá si tör -
vény 140.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ka to nai és a rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek re.

2.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál la mi lag tá mo ga tott
hall ga tó i nak te kin ten dõk

a) tel jes ide jû és rész idõs elsõ fel sõ fo kú szak kép zés -
ben,

b) tel jes ide jû és rész idõs egye te mi, fõ is ko lai elsõ alap -
kép zés ben,

c) tel jes ide jû és rész idõs elsõ alap-, osz tat lan és mes -
ter kép zés ben,

d) tel jes ide jû elsõ egye te mi ki egé szí tõ kép zés ben,
e) tel jes ide jû elsõ dok to ri kép zés ben

ál la mi lag tá mo ga tott hely re fel vett hall ga tói jog vi szonnyal 
ren del ke zõ hallgatók.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban – a fel sõ ok ta tá si tör vény
55.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ figye -
lembe véte lével – ugyan csak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tó i nak te kin ten dõk

a) bár mely ál la mi lag tá mo ga tott elsõ köz is me re ti ta ná -
ri, hit ta ná ri vagy hit ta nár-ne ve lõ sza kon, il let ve kö zös
kép zés ben ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tó a ma gyar nyel -
vû kép zé sek ben, a má so dik köz is me re ti ta ná ri szak kép -
zett ség meg szer zé sé hez fel vett sza kon a tel jes ide jû és
rész idõs kép zés ben leg fel jebb az elsõ al ka lom mal fel vett

má so dik ta ná ri szak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i ben meg ha -
tá ro zott kép zé si idõ tar tam ban,

b) bár mely olyan sza kon ál la mi lag tá mo ga tott hely re
fel vett hall ga tói jog vi szonnyal ren del ke zõ hall ga tó a ma -
gyar nyel vû kép zé sek ben, amely nek ké pe sí té si kö ve tel mé -
nyei ír ják elõ, hogy a hall ga tó nak fel sõ ok ta tá si ok le vél lel
kell ren del kez nie,

c) bár mely sza kon költ ség té rí té ses kép zés bõl az in téz -
mény dön té se alap ján az in téz mény nél már meg lé võ ál la -
mi lag tá mo ga tott hely re át vett hall ga tó, a ki lé pett hall ga tó
kép zé si ide jé bõl még hát ra lé võ idõ tar tam ban,

d) nem zet kö zi meg ál la po dás vagy jog sza bály alap ján a
ma gyar ál lam pol gár sá gú hall ga tók kal azo nos el bí rá lás alá
esõ kül föl di ál lam pol gár sá gú hall ga tók, ha a je len pa rag ra -
fus bár mely pont já ban rög zí tett egyéb fel té te lek nek is
meg fe lel nek,

e) az, aki ál la mi lag tá mo ga tott he lyen to váb bi (pár hu -
za mos) hall ga tói jog vi szonyt lé te sí tett – fel té ve, hogy az
adott kép zé si szin ten ko ráb ban vég bi zo nyít ványt nem
szer zett.

3.  §

(1) Az ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók kép zé sé nek költ -
ség ve té si tá mo ga tá sa a nor ma tív kép zé si és fenn tar tá si tá -
mo ga tás sal tör té nik, amit ki egé szít egyes spe ci á lis fel ada -
tok tá mo ga tá sa.

(2) A kép zé si és fenn tar tá si nor ma tív tá mo ga tás ré szei:
a) az ok ta tá si tá mo ga tás,
b) a tu do má nyos tá mo ga tás,
c) a fenn tar tá si tá mo ga tás.

4.  §

(1) Az ok ta tá si tá mo ga tás a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
e ren de let mel lék le té ben rész le te zett szak ja i hoz, szak cso -
port ja i hoz tar to zó ál la mi lag tá mo ga tott szá mí tott hall ga tói
lét szám és a mel lék let ben sze rep lõ ok ta tá si nor ma tí vák
szor za tá val meg ál la pí tott tá mo ga tás össze ge.

(2) A szá mí tott hall ga tói lét szám a költ ség ve té si évet
meg elõ zõ év ok tó ber 15-i sta tisz ti kai hall ga tói lét szám
alap ján a jo go sult lét szám, a pá rat lan fél évû kép zés éves
lét szám ra tör té nõ kor ri gá lá sá val. A szá mí tott hall ga tói lét -
szám ba egy tel jes ide jû kép zés ben részt ve võ hall ga tó egy
fõ nek, míg egy rész idõs kép zés ben részt ve võ, il let ve egy
táv ok ta tás ta go za tos hall ga tó 0,5 fõ nek szá mít, füg get le nül 
at tól, hogy a hall ga tó egy- vagy több sza kos. Több sza kos
kép zé sek ese té ben a ma ga sabb ok ta tá si nor ma tí va sze rin ti
szak alap ján tör té nik a hall ga tó be so ro lá sa. Pár hu za mos
kép zés ben részt ve võ jo go sult hall ga tót mind a két in téz -
mény ben, vagy egy in téz mény ben mind a két szak nak
meg fele lõen figye lembe kell ven ni.
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5.  §

(1) A tu do má nyos tá mo ga tás fi nan szí ro zá sa két rész bõl
te võ dik össze:

a) a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ok ta tók, va la -
mint a ku ta tók szá mí tott lét szá ma és a mel lék let ben sze -
rep lõ tu do má nyos nor ma tí vák szor za tá val meg ál la pí tott
tá mo ga tás össze ge úgy, hogy a tel jes mun ka idõ ben fog lal -
koz ta tott mi nõ sí tett ok ta tó után két sze res nor ma tí vá val
kell szá mol ni;

b) az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû kép zés ben részt
ve võ dok to ran dusz hall ga tók lét szá ma és a mel lék let ben
sze rep lõ dok to ran dusz nor ma tí vák szor za tá nak össze ge.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ku ta tói és ok ta tói a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 2. szá mú mel lék le té ben
fel so rolt mun ka kö rö ket be töl tõ ku ta tók, il let ve tel jes mun -
ka idõs ok ta tók. A ku ta tók szá mí tott lét szá ma a ku ta tók tel -
jes mun ka ide jû re át szá mí tott lét szá ma.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban mi nõ sí tett ok ta tók azok a 
tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ok ta tók, akik a fel sõ -
ok ta tá si tör vény 149.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott tu do má nyos fo ko zat tal (PhD, DLA) ren del kez nek.

(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban jel zett al kal ma zot tak
lét szá ma az ál la mi lag tá mo ga tott in téz mé nyi szá mí tott
hall ga tói lét szá má nak ará nyá ban ve he tõ figye lembe.

6.  §

A fenn tar tá si tá mo ga tás há rom elem bõl te võ dik össze:
a) az in téz mény összes al kal ma zot ti lét szá ma alap -

ján – ki vé ve az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal
biz to sí tott for rás ter hé re al kal ma zot tak és a köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó al kal ma zot tak – az ál la mi lag tá mo ga tott in -
téz mé nyi szá mí tott hall ga tói lét szá má nak ará nyá ban
figye lembe ve he tõ al kal ma zot ti lét szá ma és a mel lék let ben 
sze rep lõ fenn tar tá si nor ma tí va szor za tá val szá mí tott
összeg;

b) az in téz mény ál la mi lag tá mo ga tott szá mí tott hall ga -
tói lét szá ma és a mel lék let ben sze rep lõ fenn tar tá si nor ma -
tí va szor za ta ként meg ál la pí tott összeg;

c) az in téz mé nye sen el kü lö nü lõ kép zé si he lyek ese té -
ben a mel lék let ben sze rep lõ szak cso por tok hoz tar to zó sza -
kok ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói után a mel lék let ben
sze rep lõ ki egé szí tõ fenn tar tá si nor ma tí vák szor za ta ként
szá mí tott összeg.

7.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si és fenn tar tá si nor -
ma tív tá mo ga tá sa e ren de let ben meg ha tá ro zot tak alap ján
utó la gos fi nan szí ro zás nak mi nõ sül.

8.  §

(1) A fel sõ fo kú szak kép zés ben részt vevõ hall ga tók
után az in téz mé nyek a fõ is ko lai ok ta tá si nor ma tí vák alap -
ján ré sze sül nek tá mo ga tás ban.

(2) A 2004–2005. évek ben kí sér le ti jel leg gel in dí tott
alap kép zé si sza ko kon az ál la mi lag tá mo ga tott, szá mí tott
hall ga tói lét szám után az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek az alap kép zés (BA, BSc) ok ta tá si nor ma tí vák alap ján 
szá mí tott tá mo ga tás ra jo go sul tak.

(3) A 2006/2007. tan év ben új be lé põ elsõ éves ál la mi lag 
tá mo ga tott kép zés ben részt ve võ hall ga tók után az érin tett
in téz mé nyek az alap kép zés (BA, BSc) és az osz tat lan kép -
zés nor ma tí vái alap ján ré sze sül nek költ ség ve té si tá mo ga -
tás ban.

(4) A fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók tény le ges lét szá -
ma után az adott fel sõ ok ta tá si in téz ményt a mel lék let sze -
rin ti ki egé szí tõ nor ma tív tá mo ga tás il le ti meg. A ki egé szí -
tõ tá mo ga tást év köz ben, kü lön fel mé rés alap ján, el szá mo -
lá si kö te le zett ség gel a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re 
kell biz to sí ta ni. A ki egé szí tõ nor ma tív tá mo ga tás a fo gya -
ték kal élõk sa já tos igé nye i nek meg fe le lõ fel té te lek ja ví tá -
sa ér de ké ben szük sé ges sé váló fel ada tok fi nan szí ro zá sá ra
hasz nál ha tó fel.

9.  §

(1) Az in téz mé nyek ré szé re biz to sí tott költ ség ve té si
tá mo ga tás mér té ke év köz ben – az éves költ ség ve tés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek figye lembe véte lével – mó do -
sul hat, de ez az in téz mé nyi költ ség ve tés ben biz to sí tott
elõ irány za ton túli több let tá mo ga tás igé nyé vel nem jár -
hat.

(2) A nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek – a ve lük
kö tött meg ál la po dás alap ján – e ren de let ben sza bá lyo -
zott el já rás sze rint ré sze sül nek költ ség ve té si tá mo ga tás -
ban.

10.  §

(1) Az e ren de let ben rész le te zett jog cí mek sze rint meg -
ál la pí tott költ ség ve té si tá mo ga tás össze gé vel – amely az
in téz mé nyek alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá ra szol gál fe de -
ze tül – az in téz mé nyek a vo nat ko zó jog sza bá lyok ke re tei
kö zött ön ál ló an ren del kez nek.

(2) Az in téz mé nyek a ré szük re biz to sí tott költ ség ve té si
tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról – sa já tos sá ga ik figye lembe -
véte lével, a mû kö dõ ké pes ség fenn tar tá sá nak szem elõtt
tar tá sá val – bel sõ sza bá lyo zás sal dön te nek. Az in téz mé -
nyek ve ze tõ tes tü le te i nek fel ada ta dön te ni a tá mo ga tá si
összeg köz pon to sí tott és de cent ra li zált rész re való fel osz -
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tá sá ról, il let ve ez utób bi szer ve ze ti egy sé gek hez, gaz dál -
ko dá si egy sé gek hez való el jut ta tá sá nak rend jé rõl.

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si és fenn tar tá si
nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zás ról  szóló 8/2005.
(I. 19.) Korm. ren de let, va la mint a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek kép zé si és fenn tar tá si nor ma tí va alap ján tör té nõ fi -

nan szí ro zás áról  szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 52/2006. (III. 14.) Korm. ren de let.

12.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek a kép zé si és fenn tar tá si
nor ma tí vák ok ta tá si tá mo ga tá sá ból kell ké pez ni az ál la mi -
lag tá mo ga tott kép zés ben részt vevõ hall ga tó kül föl di rész -
ta nul má nya i hoz biz to sít ha tó ösz tön díj for rá sát.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet a 100/2007. (V. 8.) Korm. rendelethez

Oktatási-tudományos-fenntartási normatívák
Ezer Ft/fõ/év

Meg ne ve zés Ok ta tá si nor ma tí vák
Tu do má nyos
nor ma tí vák

Fenn tar tá si
nor ma tí váksza kok, szak cso por tok dok to ri

egye te mi,
osz tat lan

alap kép zés
(BA, BSc)

fõ is ko lai

or vos, fog or vos, ál lat or vos 775

mû vé sze ti 658 572 550

egész ség ügyi 658 572 550

gyógy sze rész 658

re pü lõ mér nö ki 658 658

ag rár 450 380 340

mû sza ki 450 380 340

ter mé szet tu do má nyi 450 380 340

in for ma ti kai 450 380 340

test kul tú ra 450 380 340

nem ze ti sé gi 450 380 340

gyógy pe da gó gia, kon duk tor 550 550 550

szo ci á lis, pszi cho ló gia 450 380 340

köz gaz da sá gi 250 250 210

jogi, igaz ga tá si 250 250 210

böl csész 250 250 210

ta ní tó-óvó 250 210

hit éle ti 250 250 210

tel jes mun ka idõs ok ta tók 1900

szá mí tott ku ta tók 1900

ál la mi lag fi nan szí ro zott dok to ran du szok

– tár sa da lom tu do má nyi, mû vé sze ti 500 500

– ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki mû vé sze ti DLA 850 900

al kal ma zot tak szá mí tott sta tisz ti kai lét szá ma 520

szá mí tott hall ga tók szá ma 60

mû vé sze ti sza kos egye te mi hall ga tók 260

or vos, fog or vos, ál lat or vos hall ga tók 180

ag rár, ter mé szet tu do má nyi sza kos hall ga tók 90

óvo da pe da gó gus, ta ní tó, ta nár sza kos hall ga tók 60

fo gya ték kal élõ hall ga tók után járó ki egé szí tõ
tá mo ga tás nor ma tí vá ja 110



A Kormány
101/2007. (V. 8.) Korm.

rendelete

a Deák Ferenc Ösztöndíjról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény) 153.  §
(1) be kez dés 21. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Deák Fe renc Ösz tön díj (a továb biak ban: ösz tön -
díj) cél ja, hogy – a ha zai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ok ta -
tói-ku ta tói után pót lá sá nak elõ se gí té sé re – tá mo ga tás ban
ré sze sít se a ki emel ke dõ tu do má nyos tel je sít ményt nyúj tó
dok tor je löl te ket tu do má nyos fo ko za tuk meg szer zé se ér de -
ké ben.

(2) Az ösz tön díj pá lyá za tot az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) éven te hir de ti meg és
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
Mi nisz té ri um) hon lap ján te szi köz zé.

(3) Az ösz tön díj ado má nyo zá sá ra a mi nisz ter ál tal lét re -
ho zott, 3 éves idõ tar tam ra meg bí zott 3 tagú ku ra tó ri um
(a továb biak ban: Ku ra tó ri um) az (1) be kez dés ben meg fo -
gal ma zott cél ki tû zé sek figye lembe véte lével – szak mai ér -
té ke lés alap ján, a pá lyá za ti fel hí vás sze rin ti szám ban – tesz 
ja vas la tot.

(4) A Ku ra tó ri um mû köd te té sé vel és a pá lyá za ti rend -
szer rel kap cso la tos tech ni kai, pénz ügyi, ad mi niszt ra tív,
jogi és szer ve zé si fel ada to kat a mi nisz ter ál tal meg bí zott
pá lyá zat ke ze lõ szerv (a továb biak ban: pá lyá zat ke ze lõ
szerv) lát ja el.

2.  §

(1) Az ösz tön dí jat a mi nisz ter ado má nyoz za, leg fel jebb
10 hó na pos idõ tar tam ra. Az ösz tön díj egy al ka lom mal
nyer he tõ el. A pá lyá za tot el nyert ösz tön dí ja sok név so rát a
mi nisz ter a Mi nisz té ri um hon lap ján te szi köz zé.

(2) Az ösz tön dí jas kö te le zett sé get vál lal arra, hogy az
ösz tön dí jas idõ sza kon be lül el ké szí ti és be nyújt ja dok to ri
ér te ke zé sét.

(3) Az ösz tön dí jas az ösz tön dí jas jog vi szony idõ sza ká -
ban köz pon ti költ ség ve té si for rás ból egyéb ösz tön díj jal
nem ren del kez het.

3.  §

Dok tor je löl ti ösz tön díj ra pá lyáz hat nak azok a disszer tá -
ci ó juk té má já ban ki emel ke dõ tu do má nyos tel je sít ményt
nyúj tó dok tor je löl tek, akik

a) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak évé ben még nem töl tik be
36. élet évü ket, és

b) a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel vagy fel sõ ok ta tá si in téz -
mény be ki he lye zett MTA-ku ta tó cso port tal tel jes mun ka idõs
köz al kal ma zot ti jog vi szony ban vagy tel jes ide jû mun ka vi -
szony ban áll nak.

4.  §

(1) A pá lyá za to kat a pá lyá zat ke ze lõ szerv cí mé re el -
küld ve, ma gyar nyel ven kell be nyúj ta ni a pá lyá za ti fel hí -
vás sal egy idõ ben köz zé tett for ma nyom tat vá nyok al kal -
ma zá sá val, va la mint a je len ren de let ben és a pá lyá za ti ki -
írás ban meg ha tá ro zott egyéb mel lék le tek kel együtt. A pá -
lyá zat be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló idõ nem le het ke ve -
sebb 30 nap nál.

(2) A pá lyá zó nak a pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
a) szak mai élet raj zát;
b) az ösz tön dí jas-idõ szak ra ter ve zett, a disszer tá ció el -

ké szí té sé nek rész le tes prog ram ját (egyé ni mun ka ter vet);
c) a dok to ri is ko la aján lá sát;
d) a dok to ri ta nács iga zo lá sát a dok tor je löl ti jog vi szony 

lét re jöt té rõl;
e) a fel sõ ok ta tá si in téz mény iga zo lá sát a 3.  § b) pont

sze rin ti jog vi szony fenn ál lá sá ról;
f) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szán dék nyi lat ko za tát ar ról, 

hogy szer zõ dés ben vál lal ja az ösz tön díj fo lyó sí tá sá ban
tör té nõ együtt mû kö dést.

(3) A pá lyá zat hoz csa tol ha tó min den olyan do ku men -
tum, ame lyet a pá lyá zó a pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont -
já ból fon tos nak tart.

5.  §

(1) A pá lyá zat ér té ke lé sé nek szem pont ja it a ki író a pá -
lyá zat meg hir de té se kor, a pá lyá za ti fel té te lek ré sze ként
nyil vá nos ság ra hoz za.

(2) A for ma i lag hi bás pá lyá za ti ké rel me ket a mi nisz -
ter – a Ku ra tó ri um erre irá nyu ló ja vas la ta alap ján – ér de mi
el bí rá lás nél kül el uta sít ja, és er rõl a pá lyá zót a pá lyá zat ke -
ze lõ szerv ér te sí ti.

(3) A pá lyá za to kat a Ku ra tó ri um a pá lyá za ti do ku men -
tá ció ada tai, a pá lyá zó ko ráb bi te vé keny sé ge és az egyé ni
mun ka terv alap ján ér té ke li. A be nyúj tott pá lyá za tok el bí -
rá lá sá ra ren del ke zés re álló idõ nem le het ke ve sebb 30 nap -
nál. A pá lyá zó szá má ra biz to sí ta ni kell an nak le he tõ sé gét,
hogy pá lyá za ta ér té ke lé sé be be te kint sen.

(4) A mi nisz ter a Ku ra tó ri um ja vas la ta alap ján dönt.

6.  §

(1) A pá lyá zat nyer te sei az egyé ni mun ka ter vük ben vál -
lalt te vé keny sé gük höz ösz tön díj ban ré sze sül nek.
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(2) Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak fel té te le, hogy a pá lyá -
za tot el nyert sze mély és a Mi nisz té ri um kö zöt ti szer zõ dés -
sel ösz tön dí jas jog vi szony jöj jön lét re.

(3) Az ösz tön díj pénz ügyi fe de ze tét a Mi nisz té ri um
költ ség ve té sé ben meg ter ve zett elõ irány zat tar tal maz za.

(4) Az ösz tön dí jat a Mi nisz té ri um és a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény kö zött meg kö tött szer zõ dés ben fog lal tak sze rint
fo lyó sít ja a Mi nisz té ri um.

7.  §

Az ösz tön dí jas a 6.  § (2) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján az ösz tön díj be fe je zé -
sét köve tõen – 30 na pon be lül – szak mai be szá mo lót ké szít 
a vál lalt fel ada tok tel je sí té sé rõl, va la mint mel lé ke li a dok -
to ri is ko la iga zo lá sát a disszer tá ció be adá sá ról, amely do -
ku men tu mo kat az ösz tön dí jas a Ku ra tó ri um ré szé re, a pá -
lyá zat ke ze lõ szerv cí mé re kül di meg.

8.  §

(1) Az ösz tön dí jas jog vi szony meg szû nik, amennyi ben
az ösz tön dí jas

a) a pá lyá zat be nyúj tá sa kor szük sé ges fel té te lek nek
már nem fe lel meg, il let ve ezek a fel té te lek már nem áll nak 
fenn,

b) nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt bár mely kö te le -
zett sé gét, vagy

c) az ösz tön díj ról le mond.

(2) Az ösz tön dí jast az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ese tek ben

a) a le töl tött ösz tön dí jas idõ szak ra vo nat ko zó an be szá -
mo lá si, il let ve

b) a jo go su lat la nul fel vett össze get il le tõ en vissza fi ze -
té si
kö te le zett ség ter he li.

9.  §

Az ösz tön dí jas idõ szak alatt – az ösz tön díj jal össze füg -
gés ben – lét re jött és az ösz tön dí jas ál tal pub li kált va la -
mennyi mun kán fel kell tün tet ni, hogy az ösz tön díj tá mo -
ga tá sá val ké szült.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az ösz tön díj össze ge a 2007/2008. tan év ben havi
100 ezer fo rint.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Deák Fe renc Ösz tön díj ról  szóló 57/2004. (III. 31.)
Korm. ren de let,

b) a Szé che nyi Ist ván Ösz tön díj ról  szóló 6/2001.
(II. 23.) OM ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 24/2002.
(V. 17.) OM ren de let,

c) a Bé ké sy György Poszt dok to ri Ösz tön díj ról  szóló
7/2001. (II. 23.) OM ren de let, va la mint az azt mó do sí tó
23/2002. (V. 17.) OM ren de let,

d) a Szent-Györ gyi Al bert Ösz tön díj ról  szóló 10/2002.
(IV. 12.) OM ren de let,

e) az egyes fel sõ ok ta tá si ösz tön dí jak ról  szóló minisz -
teri ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 5/2006. (II. 24.) OM ren -
delet.

(4) A (3) be kez dés ben fel so rolt ren de le tek ha tá lyon kí -
vül he lye zé se nem érin ti a már meg ál la pí tott ösz tön dí ja kat, 
azo kat a meg kö tött szer zõ dé sek alap ján, vál to zat lan fel té -
te lek sze rint fo lyó sí ta ni kell. Az egyes fel sõ ok ta tá si ösz -
tön dí jak ról  szóló mi nisz te ri ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2006. (II. 24.) OM ren de let ben meg ha tá ro zott kurató -
rium vál to zat lan össze té tel ben lát ja el az ösz tön dí jak kal
kap cso la tos fel ada to kat.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, valamint az önkormányzati 

és területfejlesztési miniszter
14/2007. (V. 8.) MeHVM–ÖTM

együttes rendelete

a Regionális operatív programok végrehajtásában
közremûködõ szervezetek kijelölésérõl

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, mint a re -
gi o ná lis ope ra tív prog ra mok (a továb biak ban: ROP-ok)
fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és az ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz ter, mint a köz re mû kö dõ szer ve zet
fel ügye le tét el lá tó mi nisz ter, a 2007–2013 prog ra mo zá si
idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az
Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma -
zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és
fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.
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ren de let 21.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la -
mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
2.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben, va la -
mint az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben a
kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, mint a
ROP-ok fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, mint a VÁTI Ma gyar
Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa -
ság (a továb biak ban: VÁTI Kht.) fel ügye le tét el lá tó mi -
nisz ter a mel lék let ben fog lalt meg osz tás sze rint

a) a Dél-al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Köz hasz nú Tár sa sá got,

b) a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Köz hasz nú Tár sa sá got,

c) a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök -
ség Köz hasz nú Tár sa sá got,

d) a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök -
ség Köz hasz nú Tár sa sá got,

e) az Észak-al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Köz hasz nú Tár sa sá got,

f) az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy -
nök ség Köz hasz nú Tár sa sá got, va la mint

g) a VÁTI Kht.-t
je lö li ki a Dél-al föl di Ope ra tív Prog ram, a Dél-du nán tú -

li Ope ra tív Prog ram, a Kö zép-du nán tú li Ope ra tív Prog -

ram, a Nyu gat-du nán tú li Ope ra tív Prog ram, az Észak-
 alföldi Ope ra tív Prog ram, va la mint az Észak-ma gyar or -
szá gi Ope ra tív Prog ram vég re haj tá sá ban tör té nõ köz re mû -
kö dés re.

2.  §

A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pénz -
ügyi esz kö zö ket a ROP-ok Tech ni kai Se gít ség nyúj tás ke -
re tei ter hé re kell biz to sí ta ni.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 27.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró -
pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó
 általános ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re -
gionális Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

ve ze tõ mi nisz ter  mi nisz ter
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Melléklet a 14/2007. (V. 8.) MeHVM–ÖTM együttes rendelethez

Ope ra tív prog ram 
meg ne ve zé se

Pri o ri tás meg ne ve zé se Köz re mû kö dõ szer ve zet

Dél-al föl di OP Re gi o ná lis gaz da ság fej lesz tés Dél-al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Kht.

Tu risz ti kai célú fej lesz té sek

Köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se

Hu mán inf ra struk tú ra-fej lesz té sek VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Ur ba nisz ti kai Kht.

Tér ség fej lesz té si ak ci ók Dél-al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Kht.
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Ope ra tív prog ram 
meg ne ve zé se

Pri o ri tás meg ne ve zé se Köz re mû kö dõ szer ve zet

Dél-du nán tú li OP A vá ro si tér sé gek fej lesz té sé re ala po zott
ver seny ké pes gaz da ság megteremtése

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Kht.

A tu risz ti kai po ten ci ál erõ sí té se a ré gi ó ban

Hu mán köz szol gál ta tá sok és kö zös sé gi
te le pü lés fej lesz tés

VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Ur ba nisz ti kai Kht.,
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügynökség
Kht.

Tér sé gi inf ra struk tú ra re gi o ná lis fej lesz té se Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Kht.

Észak-al föl di OP A gaz da ság mû kö dé si fel té te le i nek javítása Észak-al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Kht.

A re gi o ná lis és he lyi je len tõ sé gû köz le ke dé si
inf ra struk tú ra fejlesztése

A tu risz ti kai po ten ci ál erõ sí té se

Vá ros- és tér ség fej lesz tés Észak-al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Kht.,
VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Ur ba nisz ti kai Kht.

Észak-ma gyar or szá gi OP A ver seny ké pes he lyi gaz da ság meg te rem té se Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ügy nök ség Kht.

A tu risz ti kai po ten ci ál erõ sí té se

Te le pü lésfej lesz tés

Hu mán kö zös sé gi inf ra struk tú ra fej lesz té se VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Ur ba nisz ti kai Kht.

Tér sé gi köz le ke dés fej lesz té se Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ügy nök ség Kht.

Kö zép-du nán tú li OP Re gi o ná lis gaz da ság fej lesz tés Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ügy nök ség Kht.

Re gi o ná lis tu riz mus fej lesz tés

In teg rált vá ros fej lesz tés a Kö zép-Du nán tú lon

He lyi és tér sé gi ko hé zi ót se gí tõ inf ra struk tu rá lis
fejlesztés

VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Ur ba nisz ti kai Kht.,
Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ügynökség Kht.

Nyu gat-du nán tú li OP Re gi o ná lis gaz da ság fej lesz tés Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ügy nök ség Kht.

Tu riz mus fej lesz tés – Pan non örök ség meg újí tá sa

Vá ros fej lesz tés

Kör nye zet vé del mi és köz le ke dé si inf ra struk tú ra

He lyi és tér sé gi köz szolgál ta tá sok fej lesz té se VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si 
és Ur ba nisz ti kai Kht.

Az egészségügyi miniszter
21/2007. (V. 8.) EüM

rendelete

a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer
és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos

igazgatási szolgáltatásokért fizetendõ díjakról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 
az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló

161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § b) pont já ban el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a ma gán sze mé lyek re, jogi
sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -



ze tek re (a továb biak ban együtt: díj fi ze tés re kö te le zett), ha
ké rel mük re az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat és az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let (a továb -
biak ban együtt: In té zet) e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben
sze rep lõ igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tást végez.

2.  §

(1) A díj fi ze tés re kö te le zett az igaz ga tá si szol gál ta tá so -
kért az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té kû
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kö te les meg fi zet ni.

(2) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az el já rást kez de mé -
nye zõ fél az el já rás meg in dí tá sa kor kö te les az In té zet
2. szá mú mel lék let ben fel tün te tett szám lá já ra pos tai be fi -
ze tés sel vagy át uta lás sal meg fi zet ni, il let ve az In té zet há -
zi pénz tá rá ba be fi zet ni. A díj meg fi ze té sét a ké re lem be -
nyúj tá sa kor iga zol ni kell.

(3) A díj az igaz ga tá si szol gál ta tást nyúj tó In té zet be vé -
te le.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult
el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.)

a) 28.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben fog lal ta kat a díj fi -
ze té si kö te le zett ség ke let ke zé se,

b) 31.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, il let ve a
31.  § (2) és (4)–(7) be kez dé se i ben fog lal ta kat a díj fi ze tés re 
kö te le zet tek kö ré nek meg ál la pí tá sa,

c) 32.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat a díj vissza -
té rí té se,

d) 86.  §-ában fog lal ta kat az el évü lés

te kin te té ben ér te lem sze rû en kell al kal maz ni az zal, hogy az 
ott ne ve sí tett il le ték hi va tal he lyett In té ze tet, il le ték he lyett
díjat kell érteni.

(3) Ha a dí jat egy ál ta lán nem vagy nem sza bály sze rû
idõ ben, mó don vagy mér ték ben fi zet ték meg, az Itv.
73/A.  §-a (1) és (3) be kez dé sé ben, to váb bá a 82.  §-ában
fog lal tak nak meg fele lõen kell el jár ni az zal az el té rés sel, 
hogy az ott ne ve sí tett il le ték he lyett dí jat, le let he lyett
jegy zõ köny vet, il le ték hi va tal he lyett az In té ze tet kell
ér te ni.

(4) A dí jak nyil ván tar tá sá ra és el szá mo lá sá ra az ál lam -
ház tar tás al rend sze ré be tar to zó, költ ség ve tés alap ján gaz -
dál ko dó szer vek be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett -
sé gé rõl  szóló ha tá lyos jog sza bá lyi elõ írásokat kell al kal -
maz ni.

(5) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak be sze dé sé re jo go -
sult gaz dál ko dó szer ve ze tek fel so ro lá sát, bank szám la szá -
mát a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez

I. Bi o cid ha tó anya gok kal kap cso la tos igaz ga tá si
szol gál ta tás

I.1. Bi o cid ha tó anyag kö zös sé gi 
jegy zék be tör té nõ fel vé te lé nek
kez de mé nye zé se

50 000 000 Ft

Az e pont alap ján fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj 20%-a az Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va talt, 10%-a a bi o cid 
ter mé kek elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba
ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 38/2003. 
(VII. 7.) ESZCSM–FVM–
KvVM együt tes ren de let sze rin ti
ko or di ná ló in té ze tet, 70%-a pe dig az
el já rás ban szak ér tõ ként köz re mû kö dõ
in té ze te ket il le ti. A ko or di ná ló és
köz re mû kö dõ in té ze te ket meg il le tõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ki fi ze té sé rõl 
az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 
– külön megállapodás alapján –
gondoskodik.

II. Gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz is mer te té sé vel
kap cso la tos igaz ga tá si szolgáltatás

II.1. En ge dély ki adá sa és nyil ván tar tás ba
vé tel gyár tók, for gal ma zók részére

101 500 Ft

II.2. En ge dély, nyil ván tar tás ada ta i ban
tör té nõ mó do sí tás gyár tók,
for gal ma zók részére

81 800 Ft

II.3. Nyil ván tar tás ba vé tel, mó do sí tás
is mer te tõk részére

12 200 Ft

II.4. Iga zol vány ki adá sa, mó do sí tá sa
is mer te tõk részére

12 900 Ft

2. számú melléklet
a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díjak
 beszedésére jogosult gazdálkodó szervezetek

és bankszámlaszámuk

Egész ség biz to sí tá si
Fel ügye let

10032000-00290249-00000000

ÁNTSZ Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

10032000-00281519-00000000

3626 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/56. szám



A külügyminiszter
2/2007. (V. 8.) KüM

rendelete

az Európai Magyarországért
és a Magyarországért Európában elismerésekrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Azok ré szé re, akik hosszú idõn ke resz tül ki emel ke -
dõ, rend kí vü li tel je sít mé nyük kel elõ se gí tet ték Ha zánk
 európai in teg rá ci ó ját, il let ve hoz zá já rul tak a Ma gyar Köz -
tár sa ság si ke res, az or szág és ál lam pol gá rai ér de ke it tá mo -
ga tó Eu ró pai Uni ós tag sá gá hoz, a tag ság ból fa ka dó fel ada -
tok tel je sí té sé hez, elõ nyök ki hasz ná lá sá hoz, a (2) be kez -
dés ben fog lalt el is me ré sek ado má nyoz ha tók.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ki emel ke dõ te vé keny ség
el is me ré sé re

a) Az Eu ró pai Ma gyar or szá gért el is me rés, és
b) a Ma gyar or szá gért Eu ró pá ban el is me rés

(a továb biak ban: el is me rés) ado má nyoz ha tó.

2.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott el -
is me rés éven te leg fel jebb 5 fõ ré szé re ado má nyoz ha tó. Az
ado má nyo zott köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv köz tiszt vi -
se lõ je le het. Az el is me rés posz tu musz is ado má nyoz ha tó.
Az el is me rés for má ja Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél.

(2) Az 1.  § (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott el -
is me rés éven te leg fel jebb 5 fõ ré szé re ado má nyoz ha tó. Az
ado má nyo zott ki zá ró lag olyan ma gyar vagy kül föl di ál -
lam pol gár le het, aki nem tar to zik a 2.  § (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sze mé lyi kör be. Az el is me rés posz tu musz
is ado má nyoz ha tó. Az el is me rés hez kis plasz ti ka vagy
érem jár.

3.  §

Az el is me rés ado má nyo zá sá ra min den év ben az Eu ró pa
Nap (má jus 9-e) al kal má ból ke rül sor.

4.  §

(1) Az el is me rés ben ré sze sí ten dõ sze mé lyé re a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott Bi zott ság tesz ja vas la tot.

(2) A Bi zott ság tag jai a 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott eset ben a Kül ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká ra, a Kül -

ügy mi nisz té ri um eu ró pai igaz ga tó ja és a Nem ze ti Fej lesz -
té si Ügy nök ség el nö ke. A 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott eset ben a Bi zott ság az elõb bi e ken túl ki egé szül a
mi nisz ter ál tal je lölt to váb bi há rom, az eu ró pai in teg rá ci ó -
val kap cso la tos szak te rü le tü kön ki emel ke dõ el is mert sé gû
tag gal. Az el is me rés oda íté lé sé rõl a Bi zott ság ja vas la ta
alap ján a mi nisz ter dönt.

(3) A Bi zott ság sze mé lyi ja vas la tát az el is me rés át adá -
sát meg elõ zõ en leg ké sõbb 15 na pon be lül ter jesz ti a mi -
nisz ter elé.

(4) Az el is me ré se ket ün ne pé lyes ke re tek kö zött a mi -
nisz ter adja át.

5.  §

(1) El is me rés ben nem ré sze sül het, aki el len bün te tõ el já -
rás van fo lya mat ban, il let ve aki jog erõs bün te tõ íté let ha tá -
lya alatt áll.

(2) Az az el is me rés ben ré sze sí tett sze mély, akit a bí ró -
ság jog erõs íté let tel köz ügyek tõl el til tás bün te tés re ítélt, az 
el is me rés re ér dem te len né vá lik.

(3) Az ér dem te len né vált sze mély tõl az el is me rést
vissza kell von ni.

6.  §

Az 5.  § ren del ke zé se it a kül föl di ál lam pol gá rok ra meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

7.  §

Az el is me rés ado má nyo zá sá nak és az ér dem te len né vá -
lás nak a té nyét a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben
köz zé kell ten ni.

8.  §

Az el is me ré sek pénz ügyi fe de ze tét a Külügyminiszté -
rium fe je ze ti költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 20/2005. (V. 6.) 
TNM ren de let.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
84/2007. (V. 8.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére,

Ma gyar or szág és a ma gyar ság hír ne vé nek öreg bí té se,
nem zet kö zi te kin té lyé nek nö ve lé se ér de ké ben vég zett te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Char les Si mo nyi mér nök nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE,

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 29.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. áp ri lis 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/1822/2007.

A Köztársasági Elnök
85/2007. (V. 8.) KE

határozata

miniszter felmentésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.

évi LVII. tör vény 37. §-a alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz té sé re dr. Per sá nyi Mik lós kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz tert 2007. má jus 6-ai ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2007. má jus 2.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: V-1/1803/2007.

A Köztársasági Elnök
86/2007. (V. 8.) KE

határozata

miniszter kinevezésérõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra dr. Fo dor Gá bort 2007. má jus 7-ei ha -
tállyal kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ré ki ne ve -
zem.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: V-5/1823/2007.

A Köztársasági Elnök
87/2007. (V. 8.) KE

határozata

államtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
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2006. évi LVII. tör vény 46. § (2) be kez dé se alap ján a mi -
nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re dr. Ko vács At ti lát 2007. má -
jus 7-ei ha tállyal az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ál lam tit -
ká rá vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 7.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: V-1/1900/2007.

A Köztársasági Elnök
88/2007. (V. 8.) KE

határozata

határõr dandártábornok
szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 

és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi
XLIII. tör vény (Hszt.) 56. § (2) be kez dés c) pont ja és 57. §
(3) be kez dé se alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter elõ ter jesz té sé re Ben des Gyõ zõ ha tár õr dan dár tá bor nok
szol gá la ti vi szo nyát 2007. ok tó ber 31-én meg szün te tem,
és 2007. no vem ber 1-jei ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye -
zem.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. áp ri lis 23.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1623/2007.

A Köztársasági Elnök
89/2007. (V. 8.) KE

határozata

polgári védelmi dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az ön kor mány zati és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Ki vá gó Ta más pol gá ri
vé del mi ez re dest 2007. má jus 4-ei ha tállyal pol gá ri vé del -
mi dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. má jus 2.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 2.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1778/2007.

A Köztársasági Elnök
90/2007. (V. 8.) KE

határozata

nyugállományú tûzoltó altábornagyi
elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az ön kor mány zati és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Var ga Ká roly nyug ál lo -
má nyú tûz ol tó ve zér õr na gyot 2007. má jus 4-ei ha tállyal
nyug ál lo má nyú tûz ol tó al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. má jus 2.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 2.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1779/2007.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. március 23-i ülésérõl

1. Az egész ség ügyi ál lam tit kár tá jé koz tat ta az Or szá -
gos Ér dek egyez te tõ Ta ná csot az egész ség ügy át ala kí tá sá -
nak ter ve zett lé pé se i rõl, az egész ség ügyi el lá tó rend szer
fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj -
tá sá ról.

Rész le te sen be mu ta tás ra ke rül tek a struk tu rá lis át ala kí -
tás sal kap cso la tos jog sza bá lyok, a vi zit díj és a kór há zi na -
pi díj be ve ze té sé nek, a gyógy szer-gaz da sá gos sá got szol gá -
ló in téz ke dé sek, a nép egész ség ügyi prog ram ki emelt fel -
ada tai, va la mint az egész ség ügyi dol go zók mun ka ide jé nek 
új ra sza bá lyo zá sá val kap cso la tos fel ada tok.

A mun ka vál la lói ol dal a tá jé koz ta tó írá sos anya gát tár -
gya lás ra al kal mat lan nak ne vez te, mi vel az alig tért ki az
egész ség ügy át ala kí tá sá nak még hát ra lé võ, ter ve zett lé pé -
se i re. Bí rál ta, hogy az írá sos tá jé koz ta tó ban az egész ség -
ügyi tár ca na gyobb rész ben csak a már is mert jog sza bá -
lyok ról és dön té sek rõl szólt, azon ban an nak rész le te zé se
nél kül, hogy azok mi lyen za va ro kat okoz tak az egész ség -
ügyi el lá tás ban. Az ol dal hang sú lyoz ta: a tár cá tól új elõ ter -
jesz tést vár az ága zat fi nan szí ro zá sá ról, az el lá tá si fel ada -
tok ol da lá ról ele mez ve azt.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, a Kor mány ál ta la kor -
rekt nek ítélt anya got ál lí tott össze.

Igé nyel te, hogy az egész ség ügyi re form ról a tá jé koz ta -
tás mel lett le gyen le he tõ ség a kon zul tá ci ó ra is. Az egész -
ség ügy fi nan szí ro zá sa kér dé sé ben az ol dal igényt tart a vé -
le mény nyil vá ní tás ra és szük sé ges nek tart ja, hogy a téma,
az egyéb fó ru mo kon tör té nõ egyez te tés mel lett, ke rül jön
az OÉT na pi rend jé re. Fel ve tet te, hogy a Kor mány a
 reformra vo nat ko zó an ké szít sen az érin tet tek szá má ra kö -
zért he tõ is mer te tõt a kö te le zett sé gek rõl és jo gok ról.

Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy az el fo ga dott mun ka ter -
vé nek meg fele lõen, na pi rend re tûzi az egész ség ügy fi nan -
szí ro zá sá nak le het sé ges mo dell jei kö zöt ti meg ala po zott
vá lasz tás elõ ké szí té sé rõl  szóló kor mány za ti elõ ter jesz tést.

2. Az OÉT meg vi tat ta a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról, a
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek új mi nõ sí tõ rend sze ré -
rõl, a re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok ról és a re ha bi li tá ci ós já -
ra dék ban ré sze sü lõk együtt mû kö dé si sza bá lya i ról  szóló
kor mány za ti elõ ter jesz tést.

A ja va solt új rend szer cél ja, hogy mind azok vissza ke -
rül je nek a nyílt mun ka erõ pi ac ra, akik nek meg fele lõen ki -
vá lasz tott re ha bi li tá ció út ján le he tõ sé gük van arra, hogy
mun ka jö ve de lem bõl tart sák fenn ma gu kat. Az elõ ter jesz tõ 
kor mány ol dal ki emel te, hogy a rend szer át ala kí tá sa ko ráb -

ban el kez dõ dött, a fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ció tá mo ga tá si 
sza bá lya i nak tel jes át ala kí tá sá val.

a) A mun kál ta tói ol dal egyet ért és tá mo gat ja azon tö -
rek vé se ket, ame lyek a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû, de
re ha bi li tál ha tó em be rek szá má ra elõ se gí tik a mun ka vi lá -
gá ba való vissza té rést. Az ol dal part ner min den olyan el -
kép ze lés ben, ahol

– egy ér tel mû en át te kint he tõ az in téz ke dé sek rend szer -
be il leszt he tõ sé ge,

– is mert a fi nan szí ro zá si szük ség let nagy sá ga,
– ne ve sí tés re ke rül a fi nan szí ro zók köre,
– bi zo nyít ha tó, de le ga láb bis fel té te lez he tõ az in téz ke -

dé sek ered mé nyes sé ge, a rá for dí tá sok és a meg té rü lé sek
ará nyos sá ga.

Az ol dal ál lás pont ja sze rint – el is mer ve a cé lok szük sé -
ges sé gét – a je len leg meg is mert el kép ze lé sek még nem te -
kint he tõk ki for rott nak, a pénz ügyi hát tér nem is mert,
ugyan ak kor fel té te lez he tõ, hogy egy rend kí vül drá ga el -
látó rend szer ki ala kí tá sa fog meg tör tén ni.

A mun kál ta tói ol dal saj ná lat tal ál la pít ja meg, hogy a re -
ha bi li tá ci ót szol gá ló  esz köz rend sze rek be mu ta tá sa nem
megy túl a je len leg már is mert és ke vés bé jól mû kö dõ
rend sze ren. Ezért a mun kál ta tói ol dal a tör vényi szin tû
sza bá lyo zás sal egy ide jû leg az ah hoz csat la ko zó ren de le te -
ket is meg kí ván ja is mer ni.

A fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ci ós rend szer a me gyei mun -
ka ügyi köz pon tok fel adat kör ének át ala kí tá sát is je len te né.
Az új on nan meg je le nõ passzív el lá tá sok költ ség von za ta
15–20 Mrd Ft, ami nek for rá sa a Mun ka erõ-pi a ci Alap len -
ne. A mun kál ta tói ol dal kez de mé nye zi, hogy a Mun ka -
erõ-pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te még a Kor mány dön té se
elõtt tár gyal ja meg az elõ ter jesz tést.

A fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ció meg ha tá ro zó sze rep lõ je
a mun kál ta tó. Az anyag nem tar tal maz ösz tön zõ ele me ket,
sõt a mun ka jo gi sza bá lyok szi go rí tá sá val a cél ki tû zé sek el -
len hat.

A mun kál ta tói ol dal fel hív ja a fi gyel met arra, hogy a
nyug díj rend szer át ala kí tá sá nak ki dol go zá sá ra lét re ho zott
„Nyug díj és Idõs kor ke rek asz tal” mun kat er ve alap ján, az
év elsõ fe lé ben át kí ván ja te kin te ni a rok kant sá gi nyug díj
rend sze rét. Ál lás pont ja sze rint az Elõ ter jesz tés ben fog lal -
ta kat a ke rek asz tal mun ká já val össze han gol tan cél sze rû
vé gez ni.

Összes sé gé ben a mun kál ta tói ol dal az el kép ze lé se ket tá -
mo gat ja, de a ter ve zett in téz ke dé sek kel a szük sé ges in for -
má ci ók hi á nyá ban nem tud azo no sul ni.

Vá la szá ban a kor mány ol dal hang sú lyo san szólt ar ról,
hogy nincs for rás ki vo ná si szán dé ka a kor mány zat nak. A
re ha bi li tá ci ós já ra dék be ve ze té se nem lesz költ sé ge sebb
rend szer, va la mint az uni ós pén zek fel hasz ná lá sá nak se gít -
sé gé vel a mun kál ta tók ré szé re a vál to zá sok be ve ze té se
nem je lent több let költ sé get.

b) A mun ka vál la lói ol dal tá mo gat ta, át gon dolt nak,
kon cep ci o ná li san ki dol go zott nak mi nõ sí tet te a kor mány -
za ti elõ ter jesz tést, de ha tá ro zot tan vissza uta sí tot ta a Kor -
mány „ha szon szer zés”-vád ját, amit a mun ka vál la lók nak
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cím zett. Po zi tí vum ként ér té kel te, hogy a ter ve zet a meg -
ma radt mun ka ké pes ség re ala poz, és a tény le ge sen vissza -
ve zet he tõ ket vi szi vissza a mun ka erõ pi ac ra. Ugyan ak kor

– fel hív ta a fi gyel met a mun ka ké pes ség meg õr zé sét
biz to sí tó pre ven ció fon tos sá gá ra,

– a meg vál to zott mun ka ké pes ség mi nõ sí té sé ben hang -
sú lyoz ta a mi nõ sí tést vég zõk fe le lõs sé gét,

– szük sé ges nek tar tot ta, hogy a mun ka erõ pi ac ról ki ke -
rü lõk szá má ra re á lis vá lasz tá si le he tõ ség ként le gyen el ér -
he tõ az is mé telt mun ká ba ál lás.

Az ol dal ki fej tet te, hogy a re ha bi li tá ci ós esz köz rend szer 
mó do sí tá sá nak fo lya ma tá ban részt kí ván ven ni, így a jog -
sza bá lyi hát tér meg te rem té sé ben való rész vé tel lel is se gí -

te ni sze ret né az át ala kí tást. Ezért a mun ka vál la lói ol dal ja -
vas la tot tett arra, hogy az OÉT Szo ci á lis Bi zott sá gá ból ala -
kul jon egy 3×2 fõs há rom ol da lú ad hoc vagy Rehabilitá -
ciós Bi zott ság.

c) Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy a ki dol go zó mun ka
to váb bi sza ka szá ban biz to sí ta ni szük sé ges a szo ci á lis part -
ne rek be vo ná sát úgy, hogy az OÉT Szo ci á lis Bi zott sá gá -
nak bá zi sán ala kul jon egy 3×2 fõs tri par tit mun ka cso port a 
sza bá lyo zás fel ada ta i ra, il let ve ezek egyez te te té sé re.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

A Kereszténydemokrata Néppárt 2006. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

BEVÉTELEK

1. Tag dí jak 2 130

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 137 287

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok –

4.1. Jogi sze mé lyek tõl

4.1.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.1.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 490

4.3.1. Bel föl di ek tõl (az 500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.3.2. Kül föl di ek tõl (a 100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel  40 153

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  180 060
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KIADÁSOK

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek 672

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összegek –

4. Mû kö dé si ki adá sok 27 307

5. Esz köz be szer zés 2 159

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 84 704

7. Egyéb ki adá sok  29 870

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  144 712

Éves egyen leg 35 348

Dr. Sem jén Zsolt s. k.,
el nök
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A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


