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ELSŐ RÉSZ: BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT RENDELKEZÉSEI ÉS
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1.0 Bevezetés és terjedelem
A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat Gyógyászati célú mentességekre
vonatkozó nemzetközi követelménye a Nemzetközi Doppingellenes Program
részeként kidolgozott kötelező nemzetközi követelmény.
A Gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény célja
megállapítani (a) a gyógyászati célú mentesség (TUE) megszerzése érdekében
teljesítendő feltételeket, amelyek megengedik a sportoló mintájában tiltott
anyagok jelenlétét, vagy tiltott anyag vagy tiltott módszer használatát,
használatára irányuló kísérletet, birtoklását ill. alkalmazását vagy alkalmazására
irányuló kísérletet sportolóknál terápiás ok miatt; (b) a doppingellenes
szervezetekre háruló felelősséget a TUE-határozatok meghozatalában és
közlésében; (c) a sportoló TUE-kérelmezésének folyamatát; (d) azt a folyamatot,
amelynek révén a sportoló az egyik doppingellenes szervezet által megadott
TUE-t elismertetheti másik doppingellenes szervezettel; (e) a WADA által a TUEhatározatok felülvizsgálatára lefolytatandó eljárást; valamint (f) a TUE-eljárásra
vonatkozó szigorú titoktartási rendelkezéseket.
Az e nemzetközi követelményben alkalmazott, a Szabályzatban meghatározott
fogalmak dőlt betűvel szerepelnek. Az e nemzetközi követelményben alkalmazott
kifejezések aláhúzással szerepelnek.
2.0 A Szabályzat rendelkezései
A 2015. évi Szabályzatban szereplő alábbi cikkek a gyógyászati célú mentességre
vonatkozó nemzetközi követelmény szempontjából közvetlenül relevánsak:
Szabályzat 4.4 cikk Gyógyászati célú felhasználás („TUE”)
4.4.1 Tiltott anyag vagy származéka vagy markerei jelenléte, tiltott anyag
vagy tiltott módszer használata vagy megkísérelt használata, birtoklása
vagy
alkalmazása
vagy
megkísérelt
alkalmazása,
amennyiben
összeegyeztethető a gyógyászati felhasználásra vonatkozó mentességek
nemzetközi követelménye szerinti TUE rendelkezéseivel, nem minősül
doppingvétségnek.
4.4.2 A nem nemzetközi szintű sportoló az illetékes Nemzeti
doppingellenes szervezetnél kérhet gyógyászati célú mentességet. Ha a
nemzeti doppingellenes szervezet a kérelmet elutasítja, a sportoló
kizárólag a 13.2.2 és 13.2.3 cikk szerinti nemzeti szintű fellebbviteli
szervhez fellebbezhet.
4.4.3 A nemzetközi szintű sportoló az illetékes nemzetközi sportági
szövetségtől kérhet gyógyászati célú mentességet.
4.4.3.1
Ha a sportoló már rendelkezik a nemzeti doppingellenes
szervezet által egy adott anyagra vagy módszerre már megadott
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gyógyászati célú mentességgel, nemzetközi sportági szövetsége
köteles e gyógyászati célú mentességet elismerni, ha az megfelel a
gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi előírás
feltételeinek. Ha a nemzetközi sportági szövetség úgy véli, hogy a
gyógyászati célú mentesség nem felel meg a fenti ismérveknek és
ezért azt nem ismeri el, köteles erről haladéktalanul értesíteni a
sportolót és a nemzeti doppingellenes szervezetet értesíteni,
indokaival együtt. A sportolónak és a nemzeti doppingellenes
szervezetnek az értesítéstől számított 21 nap áll rendelkezésére,
hogy az ügyet a WADA elé terjessze felülvizsgálatra. Ha az ügyet a
WADA elé terjesztik, a nemzeti doppingellenes szervezet által
megadott gyógyászati célú mentesség a WADA döntéséig a nemzeti
szintű versenyeken és a versenyidőszakon kívüli ellenőrzés
szempontjából továbbra is érvényes (országos szintű versenyeken
azonban nem). Ha az ügyet nem terjesztik a WADA elé
felülvizsgálatra, a gyógyászati célú mentesség a 21 napos
felülvizsgálati határidő lejáratát követően minden szempontból
érvénytelenné válik.
4.4.3.2
Ha a sportoló már rendelkezik a nemzeti doppingellenes
szervezet által egy adott anyagra vagy módszerre már megadott
gyógyászati célú mentességgel, a gyógyászati célú mentességekre
vonatkozó nemzetközi előírásban meghatározott eljárásrend szerint
köteles közvetlenül a nemzetközi sportági szövetségtől kérni a
gyógyászati célú mentességet, amint az szükségessé válik. Ha a
nemzetközi sportági szövetség (vagy amennyiben a kérelem
vizsgálatát a nemzetközi sportági szövetség nevében vállalta, a
nemzeti doppingellenes szervezet) elutasítja a sportoló kérelmét,
köteles arról haladéktalanul tájékoztatni a sportolót az indoklással
együtt. Ha a nemzetközi sportági szövetség jóváhagyja a sportoló
kérelmét, nemcsak a sportolót, hanem az illetékes nemzeti
doppingellenes szervezetet is köteles értesíteni; ha a nemzeti
doppingellenes szervezet úgy véli, hogy a gyógyászati célú
mentesség nem felel meg a gyógyászati célú mentességekre
vonatkozó nemzetközi előírásban meghatározott ismérveknek, az
értesítéstől számított 21 nap áll rendelkezésére, hogy az ügyet a
WADA elé terjessze felülvizsgálatra. Ha a nemzeti doppingellenes
szervezet az ügyet a WADA elé terjeszti, a nemzetközi sportági
szövetség által megadott gyógyászati célú mentesség a WADA
döntéséig a nemzetközi szintű versenyeken és a versenyidőszakon
kívüli ellenőrzés szempontjából továbbra is érvényes (országos
szintű versenyeken azonban nem). Ha a nemzeti doppingellenes
szervezet az ügyet nem terjeszti a WADA elé, a nemzetközi sportági
szövetség által megadott gyógyászati célú mentesség a 21 napos
felülvizsgálati határidő elteltével az országos szintű versenyeken is
érvényessé válik.
[Kommentár a 4.4.3. cikkhez: Ha valamely nemzetközi sportági szövetség a
nemzeti doppingellenes szervezet által megadott gyógyászati célú mentességet
kizárólag azért utasítja el, mert a gyógyászati célú mentességekre vonatkozó
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nemzetközi előírásban szereplő ismérvek teljesítéséhez szükséges egészségügyi
nyilvántartások vagy egyéb információk hiányoznak, az ügyet nem kell a WADA
elé terjeszteni. Ehelyett a teljes körűen kiegészített aktát újból be kell nyújtani a
nemzetközi sportági szövetségnek.
Ha a nemzetközi sportági szövetség nem nemzetközi szintű sportoló
doppingvizsgálata mellett dönt, köteles a sportolónak az illetékes nemzeti
doppingellenes szervezet által megadott gyógyászati célú mentességet
elismerni.]
4.4.4 A jelentős sportesemény-szervező a sportolók részére előírhatja a
Gyógyászati célú mentesség kérelmezését, ha a sporteseménnyel
összefüggésben tiltott anyagot vagy tiltott módszert kívánnak használni.
Ebben az esetben:
4.4.4.1
A jelentős sportesemény-szervező köteles a sportoló
rendelkezésére álló eljárásról gondoskodni, hogy megkérhesse a
gyógyászati célú mentességet, ha még nem rendelkezik ilyennel. Ha
a gyógyászati célú mentességet megadják, az csak az adott
versenyre érvényes.
4.4.4.2
Ha a sportoló már rendelkezik a nemzeti doppingellenes
szervezet vagy nemzetközi sportági szövetség által egy adott
anyagra vagy módszerre már megadott gyógyászati célú
mentességgel, a jelentős versenyszervező köteles e gyógyászati célú
mentességet elismerni, ha az megfelel a gyógyászati célú
mentességekre vonatkozó nemzetközi előírás feltételeinek. Ha a
jelentős versenyszervező döntése szerint a gyógyászati célú
mentesség nem felel meg a fenti ismérveknek és így azt nem ismeri
el, erről indoklással együtt köteles haladéktalanul értesíteni a
sportolót.
4.4.4.3
A jelentős versenyszervező gyógyászati célú mentesség
el nem ismerésére vagy meg nem adására vonatkozó döntése ellen
a sportoló kizárólag a jelentős versenyszervező által e célra
létrehozott vagy kijelölt független testülethez fellebbezhet. Ha a
sportoló nem (vagy sikertelenül) fellebbezi meg a döntést, az adott
anyagot vagy módszert a versennyel összefüggésben nem
használhatja, az illetékes nemzeti doppingellenes szervezet vagy
nemzetközi sportági szövetség által az adott anyagra vagy
módszerre megadott gyógyászati célú mentesség azonban a
versenyt kivéve érvényes marad.
[Kommentár a 4.4.4.3. cikkhez: Egyes konkrét versenyek esetében például a
CAS Eseti Bizottsága vagy egyéb testület járhat el független fellebbviteli
testületként, vagy a WADA is vállalhatja e feladat ellátását. Ha e feladatot nem a
CAS vagy a WADA látja el, a WADA fenntartja a jogot (azonban nem köteles) a
Versennyel kapcsolatban gyógyászati mentességekre nézve hozott döntések
bármikor történő felülvizsgálatára, a 4.4.6 cikknek megfelelően.]
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4.4.5 Ha a nemzeti doppingellenes szervezet nemzetközi vagy országos
szintűtől eltérő sportoló vizsgálatáról dönt, a nemzeti doppingellenes
szervezet engedélyezheti az általa terápiás okból használt tiltott anyagra
vagy tiltott módszerre vonatkozó visszamenőleges hatályú gyógyászati
célú mentesség kérelmezését.
4.4.6 A WADA a sportoló vagy a nemzeti doppingellenes szervezet által
eléje terjesztett, az utóbbi által megadott gyógyászati célú mentesség
elutasításáról szóló nemzetközi sportági szövetségi határozatot köteles
felülvizsgálni. Emellett a WADA a sportolóra nézve illetékes nemzeti
doppingellenes szervezet által eléje terjesztett, gyógyászati célú
mentesség elutasításáról szóló nemzetközi sportági szövetségi határozatot
is köteles felülvizsgálni. A WADA bármely egyéb gyógyászati célú
mentességre vonatkozó döntést is felülvizsgálhat akár az érintett
kérelmére, akár saját kezdeményezésére. Ha az adott gyógyászati célú
mentesség megfelel a gyógyászati célú mentességekre vonatkozó
nemzetközi előírásban meghatározott ismérveknek, a WADA nem
avatkozik bele. Ha a gyógyászati célú mentességre vonatkozó határozat a
fenti ismérveknek nem felel meg, a WADA megváltoztatja azt.
[Kommentár a 4.4.6. cikkhez: A WADA jogosult a (a) általa a 4.4.6 cikk szerint
elvégzendő felülvizsgálat; (b) a döntése szerint lebonyolított felülvizsgálat
költségeit fedező díjat felszámítani, ha a felülvizsgálat végül a döntéssel
ellentétesen zárul.]
4.4.7 A nemzetközi sportági szövetség (vagy amennyiben a kérelmet
valamely nemzetközi sportági szövetség nevében vállalta megvizsgálni, a
nemzeti doppingellenes szervezet) által hozott olyan gyógyászati célú
mentességre vonatkozó határozat ellen, amelyet a WADA nem vizsgált
felül, vagy amelyet felülvizsgált, de nem vont meg, a sportoló ill. a
nemzeti doppingellenes szervezet kizárólag a CAS-nál fellebbezhet.
[Kommentár a 4.4.7. cikkhez: Ilyen esetekben a fellebbezés tárgya a nemzetközi
sportági szövetség gyógyászati célú mentességre vonatkozó határozata, nem
pedig a WADA azon döntése, hogy a gyógyászati célú mentességet nem vizsgálja
felül vagy (felülvizsgálatát követően) nem vonja azt meg. A gyógyászati célú
mentességre vonatkozó döntés fellebbezésére nyitva álló határidő csak akkor
nyílik meg, amikor a WADA közli határozatát. Mindenesetre függetlenül attól,
hogy a WADA a határozatot felülvizsgálta-e, mindenképpen értesíteni kell a
fellebbezésről, hogy részt vehessen az eljárásban, ha erre igényt tart.]
4.4.8 Ha a WADA valamely gyógyászati célú mentességre vonatkozó
határozatot megváltoztat és ezt a sportoló, a nemzeti doppingellenes
szervezet ill. az érintett nemzetközi sportági szövetség megfellebbezi, erre
kizárólag a CAS előtt kerülhet sor.
4.4.9 A gyógyászati célú mentesség elismerésére vonatkozó, megfelelően
kiállított kérelemre vagy a gyógyászati célú mentességre vonatkozó döntés
felülvizsgálatára irányuló, ésszerű időn belül tett lépések elmaradása a
kérelem megtagadásának minősül.
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Szabályzat 13.4 cikk
fellebbezések

Gyógyászati

célú

mentességekkel

kapcsolatos

A gyógyászati célú mentességekre vonatkozó határozat ellen kizárólag a
4.4 cikkben meghatározottak szerint lehet fellebbezni.

3.0 Meghatározások és értelmezésük
3.1 A TUE nemzetközi követelményben meghatározott, a gyógyászati célú
mentességre vonatkozó nemzetközi követelményben használt fogalmak:
ADAMS: A Doppingellenes Adminisztrációs és Irányítási Rendszer (Anti-Doping
Administration and Management System) adatok bevitelére, tárolására,
megosztására és beszámolásra szolgáló internet alapú adatbázis-kezelési eszköz,
melynek célja az érintettek és a WADA támogatása doppingellenes
tevékenységeikben az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.
Beadás, alkalmazás: Tiltott anyag vagy a tiltott módszer más személy által
történő használatának vagy megkísérelt használatának biztosítása, felügyelete,
megkönnyítése, ilyen anyag vagy módszer szállítása vagy egyéb módú részvétel
a
használatban
vagy
használatra
irányuló
kísérletben.
Ebbe
a
fogalommeghatározásba azonban nem értendő bele tiltott anyag vagy tiltott
módszer jóhiszemű orvosi személyzet által elrendelt módon valódi, törvényes
gyógyászati célra vagy más elfogadható okból történő felhasználása, illetve olyan
cselekmények, melyek során olyan tiltott anyagokat alkalmaznak, melyeket
versenyidőszakon kívüli ellenőrzését nem tiltják, kivéve, ha az adott körülmények
összességében arra utalnak, hogy az említett tiltott anyagokat nem valódi,
törvényes gyógyászati célokra használják.
Pozitív vizsgálati eredmény: Egy WADA által akkreditált vagy a WADA által
egyébként jóváhagyott laboratórium jelentése, mely a laboratóriumokra
vonatkozó
nemzetközi
követelménynek
és
a
kapcsolódó
technikai
dokumentumoknak megfelelően a mintában tiltott anyag vagy annak
származékai vagy markerei (ideértve endogén anyagok fokozott mennyiségét is)
vagy tiltott módszer használatára utaló bizonyíték jelenlétét állapítja meg.
Doppingellenes szervezet: A dopping-ellenőrzési folyamat bármely részének
elindítására, végrehajtására vagy érvényesítésére vonatkozó szabályok
elfogadásáért felelős aláíró fél. Ideértendő például a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, más jelentős sportesemények
szervezői, melyek rendezvényeiken ellenőrzést végeznek, a WADA, a nemzetközi
szövetségek és a nemzeti doppingellenes szervezetek.
Sportoló: Bármely személy, aki sporttevékenységet folytat nemzetközi (az egyes
nemzetközi sportági szövetségek meghatározása szerint) vagy országos szinten
(az egyes nemzeti doppingellenes szervezetek meghatározása szerint. A
doppingellenes szervezet saját döntése szerint alkalmazhatja a doppingellenes
szabályokat nemzetközi és országos szinten egyaránt nem versenyző sportolóra,
ily módon rájuk kiterjesztve a sportoló meghatározását. Nem nemzetközi szintű
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és nem országos szintű sportolók tekintetében a doppingellenes szervezet a
következő választással élhet: korlátozott vagy semmilyen ellenőrzést nem
folytat; a mintákat nem vizsgálja a tiltott anyagok teljes tartományára nézve;
korlátozott vagy semmilyen holléti információt nem kér; vagy nem ír elő előzetes
gyógyászati célú mentességet. Ha azonban a doppingellenes szervezet
hatáskörébe tartozó, nemzetközi vagy országos szint alatti sportoló követ el a
2.1, a 2.3 vagy a 2.5 cikk szerinti doppingvétséget, a Szabályzatban foglalt
következményeket alkalmazni kell (a 14.3.2 cikk kivételével). A 2.8. és 2.9 cikk
alkalmazása, valamint a doppingellenes tájékoztatás és oktatás szempontjából
bármely személy, aki a Szabályzatot elfogadó aláíró fél, kormány vagy más
sportszervezet hatásköre alá tartozik, sportolónak minősül.
[Kommentár: ez a meghatározás egyértelművé teszi, hogy minden nemzetközi és
országos szintű sportoló a Szabályzat doppingellenes szabályainak hatálya alá
tartozik, és a nemzetközi, illetve nemzeti szintű sport fogalommeghatározásait a
nemzetközi szövetségek, illetve a nemzeti doppingellenes szervezetek
doppingellenes szabályaiban állapítják meg. A fogalommeghatározás lehetővé
teszi továbbá az egyes nemzeti doppingellenes szervezetek számára, saját
döntésük szerint, hogy doppingellenes programjukat a nemzetközi és országos
szintű sportolók mellett alacsonyabb szinten versenyzőkre, vagy versenyzésben
részt nem vevő, de fitnesz tevékenységet folytató személyekre is kiterjesszék.
Vagyis egy nemzeti doppingellenes szervezet ellenőrizheti az amatőr
versenyzőket, azonban nem feltétlenül ír elő előzetes gyógyászati felhasználási
mentességeket. A pozitív vizsgálati eredményt vagy manipulálást érintő
doppingvétség azonban a Szabályzatban meghatározott összes következmény
alkalmazását eredményezi (kivéve a 14.3.2 cikket). A nemzeti doppingellenes
szervezet jogosult eldönteni, hogy a következményeket alkalmazza-e a
tömegsportban részt vevő, versenyeken egyáltalán nem induló személyekre is.
Ehhez hasonlóan egy jelentős sportesemény-szervező, mely csak profi szintű
versenyzők számára tart rendezvényeket, ellenőrizheti a versenyzőket, azonban
a mintákat nem elemzi a tiltott anyagok teljes skálájára nézve. Bármilyen szintű
versenyzőnek doppingellenes tájékoztatást és oktatást kell kapnia.]
Szabályzat: a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat.
Verseny: Egyetlen futam, mérkőzés, játszma vagy egyedi sportverseny. Például
egy kosárlabda mérkőzés vagy az olimpia 100 méteres síkfutásának döntője.
Részfutam és más olyan atlétikai versenyek esetén, ahol a díjakat napi vagy más
ideiglenes alapon adják át, a verseny és a sportesemény különbségéről az adott
nemzetközi sportági szövetség szabályai rendelkeznek.
Sportesemény: Egyedi versenyek sorozata, melyeket egyetlen döntéshozatali
szerv működése mellett bonyolítanak (pl. az olimpiai játékok, a FINA
világbajnokságok vagy a pánamerikai játékok).
Versenyidőszakon belüli: A nemzetközi sportági szövetség vagy a szóban
forgó sportesemény döntéshozatali szervének eltérő rendelkezése hiányában a
„versenyidőszakon belüli” időszak a Versenyt tizenkét órával megelőzően
kezdődő időszak, melyben a sportolót beosztják a Verseny végéig a részvételre,
illetve az említett Versennyel kapcsolatos mintavételi eljárásra.
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[Kommentár: A nemzetközi sportági szövetség vagy a sportesemény
döntéshozatali szerve a sportesemény időtartamától eltérő versenyidőszakon
belüli időszakot is meghatározhat.]
Nemzetközi szintű sportoló: A sportban az egyes nemzetközi sportági
szövetségek által az ellenőrzésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi
követelménynek megfelelően meghatározott nemzetközi szinten résztvevő
sportoló.
[Kommentár: Az ellenőrzésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi
követelménynek megfelelően a nemzetközi sportági szövetség szabadon
határozza meg a sportolók nemzetközi szintű sportolóként történő besorolásához
alkalmazandó
ismérveket,
pl.
rangsorolás,
egyes
nemzetközi
sportrendezvényeken történő részvétel, versenyengedély típusa, stb. alapján.
Ezeket az ismérveket azonban köteles egyértelmű, tömör formában közzétenni,
hogy a sportolók gyorsan és könnyen meggyőződhessenek róla, mikor válnak
nemzetközi szintű sportolóvá.
Ha például az ismérvek között szerepel bizonyos nemzetközi sporteseményeken
való részvétel, a nemzetközi sportági szövetség köteles e nemzetközi
sportesemények jegyzékét közzétenni.]
Jelentős sportesemény-szervező: A nemzeti olimpiai bizottságok és más
nemzetközi, többféle sportágat felölelő szervezetek kontinentális szövetségei,
melyek döntéshozóként működnek kontinentális, regionális és más nemzetközi
sportesemények esetén.
Nemzeti doppingellenes szervezet: Az egyes országok által kijelölt
szervezet(ek), mely(ek) elsődleges hatáskörrel és felelősséggel bír(nak)
doppingellenes
szabályok
elfogadására
és
végrehajtására,
a
minták
összegyűjtésének irányítására, az ellenőrzési eredmények kezelésére és a
meghallgatások levezetésére nemzeti szinten. Amennyiben erre a kijelölésre nem
a hatáskörrel rendelkező állami hatóság(ok) által kerül sor, a szervezet az
nemzeti olimpiai bizottsága vagy ez utóbbi által kijelölt szervezet lesz.
Országos szintű sportoló: A sportban az egyes nemzeti doppingellenes
szervezetek által az ellenőrzésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi
követelménynek megfelelően meghatározott országos szinten résztvevő sportoló.
Birtoklás: Tényleges, fizikai birtoklás vagy konstruktív birtoklás (melyet csak
akkor állapítanak meg, ha a személy kizárólagos ellenőrzéssel bír a tiltott anyag
vagy tiltott módszer vagy azon helyiségek felett, melyekben a tiltott anyag vagy
tiltott módszer jelen van); azonban amennyiben a személy nem bír kizárólagos
ellenőrzési joggal a tiltott anyag vagy tiltott módszer vagy azon helyiségek felett,
melyekben a tiltott anyag vagy tiltott módszer jelen van, a konstruktív birtoklást
csak akkor állapítható meg, ha a személy tudott a tiltott anyag vagy tiltott
módszer jelenlétéről, és azt ellenőrizni kívánta. Azonban pusztán birtoklásra
hivatkozva nem kerül sor doppingvétségére, amennyiben a doppingvétségre
vonatkozó értesítés kézhezvételét megelőzően a személy konkrét lépéseket tett
annak igazolására, hogy sohasem kívánt birtoklást megvalósítani, és azt
elutasította az erre vonatkozóan a doppingellenes szervezethez intézett kifejezett
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nyilatkozat útján. E fogalommeghatározás tartalmának sérelme nélkül tiltott
anyag vagy tiltott módszer beszerzése (ideértve elektronikusan vagy más úton)
birtoklásnak minősül a beszerző személy részéről.
[Kommentár: E fogalommeghatározás értelmében a sportoló gépjárművében
talált szteroidok doppingvétségnek minősülnek, kivéve ha a sportoló igazolja,
hogy valaki más használta a gépjárművet; ez esetben a doppingellenes
szervezetnek meg kell állapítania, hogy még ha a sportoló nem is rendelkezett
kizárólagos ellenőrzéssel a gépjármű felett, a szteroidokról tudott, és azokat
ellenőrzése alatt kívánta tartani. Ehhez hasonlóan a sportoló és házastársa közös
ellenőrzése alatt álló otthoni gyógyszerszekrényben talált szteroidok esetén a
doppingellenes szervezetnek meg kell állapítania, hogy a sportoló tudott a
szekrényben lévő szteroidokról, és hogy azokat ellenőrzése alatt kívánta tartani.
A tiltott anyag megvásárlása önmagában birtoklásnak minősül még abban az
esetben is, ha például a termék nem érkezik meg, azt valaki más kapja kézhez
vagy harmadik fél címére küldték.]
Tiltólista: A tiltott anyagokat és tiltott módszereket meghatározó jegyzék.
Tiltott módszer: a tiltólistán ilyenként meghatározott módszer.
Tiltott anyag: a tiltólistán ilyenként meghatározott anyag vagy anyagok
osztálya.
Aláíró felek: A Szabályzatot aláíró, annak betartására a Szabályzat 23. cikke
szerint kötelezettséget vállaló szervezetek.
Ellenőrzés: A doppingellenőrzés folyamatának következő részei: a teszt
megoszlásának tervezése, minta vétele, minta kezelése, és minta szállítása a
laboratóriumba.
Gyógyászati célú mentesség, TUE: A 4.4 cikkben körülírt gyógyászati célú
mentesség.
Használat: Bármilyen tiltott anyag vagy tiltott módszer felhasználása,
alkalmazása, bevétele, injekcióval való beadása vagy bármiféle módon való
fogyasztása.
WADA: a Doppingellenes Világszervezet.
3.2 Az adatvédelemre és személyes információkra vonatkozó nemzetközi
követelményben meghatározott, a gyógyászati célú mentességre vonatkozó
nemzetközi követelményben használt fogalmak:
Személyes információ: az azonosított vagy azonosítható résztvevővel vagy
egyéb olyan személyekkel kapcsolatos információ – korlátozás nélkül ideértve a
különleges adatokat – akiknek az információit kizárólag valamely doppingellenes
szervezet doppingellenes tevékenységének keretében kezeli.
[Kommentár a 3.2 szakaszhoz: Az értelmezés szerint a személyes információ
fogalmába korlátozás nélkül beletartoznak a Sportoló nevével, születési idejével,
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kapcsolattartási adataival, sportkapcsolataival, hollétével, célzott gyógyászati
célú mentességeivel (amennyiben ilyen van), doppingellenőrzési eredményeivel
és az eredmények kezelésével kapcsolatos információk (ideértve a fegyelmi
meghallgatásokat, fellebbezéseket és szankciókat). A személyes információ
körébe tartoznak továbbá a más személyekkel, pl. egészségügyi szakemberekkel
és a sportolóval a doppingellenes tevékenységekkel összefüggésben együtt
dolgozó, őt kezelő vagy neki segítséget nyújtó személyekkel kapcsolatos
személyes adatok és kapcsolattartási információk is.] Az ilyen információ annak
kezelése teljes időtartama alatt e nemzetközi követelmény hatálya alá tartozó
személyes információ marad, függetlenül attól, hogy az adott személy a
szervezett sportban továbbra is részt vesz-e.]
3.3 A vizsgálatra vonatkozó
további szakkifejezések

nemzetközi

követelményben

meghatározott

Gyógyászati célú: valamely egészségügyi állapot gyógyhatású szerekkel vagy
módszerekkel történő kezelésére szolgál vagy azzal kapcsolatos; vagy valamely
kezelés nyújtása vagy abban való segítségnyújtás.
Gyógyászati célú használat mentesítési bizottság (TUE Bizottság, avagy
TUEC): A doppingellenes szervezet által a gyógyászati célú mentességekre
irányuló kérelmek elbírálására létrehozott testület.
WADA TUEC: A WADA által a más doppingellenes szervezetek által a
gyógyászati célú mentességekről hozott határozatok felülvizsgálatára létrehozott
testület.
3.4

Értelmezés:

3.4.1 Eltérő rendelkezés hiányában a jelen dokumentumban szereplő,
szakaszokra történő hivatkozás a gyógyászati célú mentességekre vonatkozó
nemzetközi követelmény szakaszaira vonatkozik.
3.4.2 A gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény
értelmezéséhez az annak különféle rendelkezéseihez fűzött kommentárokat kell
használni.
3.4.3 A gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény
hivatalos szövegét a WADA gondozza, angol és francia nyelven teszi közzé. Az
angol és a francia nyelvű szövegek bármilyen eltérése esetén az angol nyelvű
változat az irányadó.
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MÁSODIK RÉSZ: TUE MEGADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS
ELJÁRÁS
4.0 TUE beszerzése
4.1 A sportoló akkor (és csak akkor) részesülhet gyógyászati célú
mentességben, ha legalább a valószínűsítés szintjén igazolni tudja az alábbi
feltételek mindegyikének teljesülését:
a. A sportoló egészsége jelentősen romlana, ha valamely akut vagy idült
egészségügyi állapot kezelése során a tiltott anyagot vagy tiltott
módszert megvonnák tőle.
b. A tiltott anyag vagy tiltott módszer gyógyászati célú használata nagy
valószínűséggel nem járna annál nagyobb teljesítményjavulással, mint
amely abból várhatóan következne, hogy az akut vagy idült egészségi
állapot kezelését követően helyreáll a szokásos egészségi állapot.
c. Az egyébként tiltott anyag vagy tiltott módszer használatára nincs
ésszerű gyógyászati alternatíva.
d. Az egyébként tiltott anyag vagy tiltott módszer használatának
szükségessége nem lehet a használat idején tiltott anyag vagy módszer
(TUE nélküli) korábbi használatának következménye sem részben, sem
egészben.
[Kommentár a 4.1 ponthoz: Annak a kérdésnek az eldöntése körében, hogy egy
másik doppingellenes szervezet (lásd: 7. pont) gyógyászati célú mentessége
elismerésre kerüljön-e vagy sem, továbbá amikor a WADA a gyógyászati
mentesség megadásáról (vagy megtagadásáról) szóló döntését felülvizsgálja
(lásd: 8. pont), ugyanazon szabályok irányadók, mint a 6. pont szerinti
eljárásban, azaz az vizsgálandó, hogy a sportoló valószínűsítette-e, hogy a 4.1
cikk szerinti feltételek mindegyike fenn áll-e.
A fenti kritériumok konkrét egészségi állapotra történő alkalmazásához a WADA
honlapján található „TUEC döntéshozatalt támogató egészségügyi információ” c.
dokumentumokat kell felhasználni.]
4.2 A fenti 4.3 szakaszban meghatározott kivételek fennállásának kivételével
az a sportoló, akinek gyógyászati célból tiltott anyag vagy tiltott módszer
használatára van szüksége, az adott anyag vagy módszer használatát vagy
birtoklását megelőzően köteles gyógyászati célú mentességet beszerezni.
4.3 Sportoló kizárólag akkor kaphat visszamenőleges hatályú gyógyászati célú
mentességet (TUE), amely lehetővé teszi valamely tiltott anyag vagy tiltott
módszer használatát, ha:
a. Sürgősségi kezelésre vagy akut egészségügyi állapot kezelésére volt
szükség, vagy
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b. Egyéb kivételes körülményeknek köszönhetően a mintavétel előtt a
sportolónak nem volt elegendő ideje vagy lehetősége a kérelem
benyújtására illetve a TUEC-nek a kérelem elbírálására; vagy
c. A vonatkozó szabályok a sportolót a visszamenőleges hatályú
gyógyászati célú mentesség kérelmezésére kötelezték (ld. az 5.1
szakasz kommentárját) vagy azt számára lehetővé tették (ld.
Szabályzat 4.4.5 cikk); vagy
[Kommentár a 4.3(c) ponthoz: Ilyen sportolók számára erősen javasolt
elkészíteni és készenlétben tartani egészségügyi aktájukat, amely számukra
kielégítően igazolja a gyógyászati célú mentesség 4.1 cikkben meghatározott
feltételeinek teljesítését, amennyiben a mintavételt követően visszamenőleges
gyógyászati célú mentesség kérelmezésére lenne szükség .]
d. A WADA és a visszamenőleges gyógyászati célú mentességre
vonatkozó kérelmet fogadó vagy fogadni hivatott doppingellenes
szervezet megállapodik, a visszamenőleges gyógyászati célú mentesség
méltányosságból történő megadásáról.
[Kommentár a 4.3(d) ponthoz: Ha a WADA ill. a doppingellenes szervezet nem
ért egyet a 4.3(d) cikk alkalmazásával, ez sem a doppingvétség miatt indult
eljárásban védekezésként, sem fellebbezés formájában, sem máshogy nem
támadható meg.]

5.0

Doppingellenes szervezetek TUE-val kapcsolatos felelősségei

5.1 A Szabályzat 4.4 cikke meghatározza (a) a gyógyászati célú mentességről
dönteni jogosult doppingellenes szervezetek körét; (b) a gyógyászati célú
mentességről hozott határozatok más doppingellenes szervezetek általi
elismertetésének és betartásának módját, valamint (c) a gyógyászati célú
mentességről hozott határozatok felülvizsgálatának és megfellebbezésének
lehetőségeit.
[Kommentár az 5.1 ponthoz: A Szabályzat 4.4 cikke legfontosabb rendelkezéseit
összefoglaló folyamatábra az 1. mellékletben található.
A Szabályzat 4.4.2 cikke meghatározza a nemzeti doppingellenes szervezet
hatáskörét nem nemzetközi szintű sportolókra vonatkozó gyógyászati célú
mentességről szóló határozathozatal tekintetében. Amennyiben vita van arról,
hogy egy nem nemzetközi szintű sportoló által kért gyógyászati célú mentességet
melyik nemzeti doppingellenes szervezet hivatott elbírálni, a WADA dönt a
vitában. A WADA döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
Amennyiben a nemzeti szakpolitika előírásai és súlypontjai figyelembe vételével
valamely nemzeti doppingellenes szervezet a vizsgálati eloszlás tervezése során
prioritást ad egyes sportágaknak, (a vizsgálatra és ellenőrzésre vonatkozó
nemzetközi követelmény 4.4.1 cikkében foglaltak szerint), a nemzeti
doppingellenes szervezet a vizsgálati eloszlási tervezése során prioritást nem
kapott sportágak esetében eltekinthet a gyógyászati célú mentességre vonatkozó
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előzetes kérelmek vizsgálatától, ebben az esetben viszont köteles minden ezt
követően vizsgált sportolónak engedélyezni a visszamenőleges hatályú
gyógyászati célú mentesség kérelmezését. A nemzeti doppingellenes szervezet
ilyen értelmű politikáját tegye közzé honlapján az érintett sportolók érdekében.]
5.2 Minden egyes
szövetség és jelentős
a gyógyászati célú
kérelmek 4.1 cikkben

nemzeti doppingellenes szervezet, nemzetközi sportági
sportesemény-szervező köteles TUEC bizottságot létrehozni
mentességek megadására vagy elismerésére vonatkozó
foglalt feltételeknek való megfelelőségének vizsgálatára.

[Kommentár az 5.2 ponthoz: Bár a jelentős sportesemény szervezője dönthet
úgy, hogy automatikusan elismeri a már meglévő gyógyászati célú
mentességeket, a sporteseményen részt vevő sportolóknak lehetőséget kell
biztosítani az új TUE beszerzésére, amennyiben szükségessé válik. A jelentős
sportesemény-szervező dönt arról, hogy e célból saját TUEC-et hoz létre, vagy a
feladatot harmadik féllel (pl. Sport Accord) kötött megállapodás keretében
adhatja megbízásba. Mindegyik esetben a cél annak biztosítása, hogy az ilyen
sporteseményben versenyző sportolók a versenyzés előtt gyorsan, hatékonyan
beszerezhessék a gyógyászati célú mentességet.]
a. A TUEC-ekben legalább három (3), a sportolók ápolásában és
kezelésében tapasztalattal és a klinikai, sport- és testedzési
egészségügy alapos ismeretével rendelkező orvosnak kell szerepelnie.
A fogyatékkal élő sportolókat érintő kérelmek esetében a TUEC
legalább egy tagja rendelkezik a fogyatékkal élő sportolók ápolására és
kezelésére vonatkozó specifikus tapasztalattal.
b. A határozatok függetlenségi szintjének biztosítása érdekében bármely
TUEC tagjai többségének mentesnek kell lennie az érdekellentétektől
vagy az őket jelölő doppingellenes szervezetben vállalt politikai
felelősségtől. A TUEC minden tagja összeférhetetlenségi nyilatkozat,
továbbá titoktartási megállapodás aláírására köteles. (A nyilatkozat
mintája a WADA honlapján megtalálható.)
5.3 Mindegyik nemzeti doppingellenes szervezet, nemzetközi sportági
szövetség és jelentős sportesemény-szervező köteles egyértelmű eljárásrendet
kialakítani a jelen nemzetközi előírás követelményeinek megfelelő gyógyászati
célú mentesség TUEC-nél történő kérelmezése érdekében. Emellett (legalább)
honlapján jól látható helyen köteles közzétenni az eljárás részleteit, és az
információt a WADA részére is köteles megküldeni. A WADA ezt az információt
saját honlapján újból közölheti.
5.4 Mindegyik nemzeti doppingellenes szervezet, nemzetközi sportági
szövetség és jelentős sportesemény-szervező köteles (angol vagy francia
nyelven) haladéktalanul bejelenteni az általa szervezett TUEC által megadott
vagy
megtagadott
gyógyászati
célú mentességeket, valamint
egyéb
doppingellenes szervezetek gyógyászati célú mentességről hozott határozatainak
elismerését vagy el nem ismerését, az ADAMS vagy a WADA által jóváhagyott
egyéb rendszer segítségével. A megadott gyógyászati célú mentességeket
illetően a bejelentésben a következőknek kell szerepelnie (angol vagy francia
nyelven):
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a. nemcsak a jóváhagyott anyagot vagy módszert, hanem a dózist,
gyakoriságot és az engedélyezett alkalmazás módját, a TUE
időtartamát, az azzal összefüggésben támasztott esetleges feltételeket;
valamint
b. a gyógyászati célú mentesség kérelmező nyomtatványt és a vonatkozó
(angol vagy francia nyelvre fordított), azt igazoló klinikai információkat,
hogy a gyógyászati célú mentesség tekintetében a 4.1 cikk feltételei
teljesülnek (ehhez az információhoz kizárólag a WADA, a sportoló felett
illetékes nemzeti doppingellenes szervezet és nemzetközi sportági
szövetség, valamint azt a sporteseményt szervező jelentős
sportesemény-szervező férhet hozzá, amelyen a sportoló indulni
kíván).
[Kommentár az 5.4 ponthoz: A gyógyászati célú mentességek elismerésének
folyamatát nagyban megkönnyíti az ADAMS használata.]
5.5 Abban az esetben, ha a nemzeti doppingellenes szervezet gyógyászati célú
mentességet ad a sportolónak, köteles írásban felhívni a figyelmét, hogy (a) az
adott gyógyászati célú mentesség kizárólag országos szinten érvényes, és (b) ha
a sportoló nemzetközi szintű sportolóvá válik vagy nemzetközi sporteseményen
indul, e gyógyászati célú mentesség oda csak akkor érvényes, ha azt az adott
nemzetközi sportági szövetség vagy jelentős sportesemény-szervező a 7.1
cikknek megfelelően elismeri. Ezt követően a nemzeti doppingellenes szervezet
segítséget nyújt a sportolónak annak eldöntéséhez, hogy szükséges-e az általa
megadott gyógyászati célú mentességek elismerését kérelmezni nemzetközi
sportági szövetségnél vagy jelentős sportesemény-szervezőnél, az elismertetési
eljárásban iránymutatással, támogatással szolgál a sportolóknak.
5.6 Mindegyik nemzetközi sportági szövetség és jelentős sporteseményszervező köteles (legalább a honlapján jól láthatóan közzétéve és a WADA-hoz
benyújtva) közzétenni azt az értesítést, amely egyértelműen meghatározza: (1)
a hatáskörébe tartozó sportolók közül ki köteles gyógyászati célú mentességet
igényelni nála és mikor; (2) a kérelem helyett milyen egyéb doppingellenes
szervezetek gyógyászati célú mentességre vonatkozó döntéseit ismeri el
automatikusan a 7.1(a) cikknek megfelelően; valamint (3) az egyéb
doppingellenes szervezetek mely gyógyászati célú mentességet megadó
határozatait kell a 7.1(b) cikk szerint elismertetésre benyújtani. A WADA ezt az
információt saját honlapján újból közölheti.
5.7 A nemzeti doppingellenes szervezet által megadott gyógyászati célú
mentesség nem érvényes, ha a sportoló nemzetközi szintű sportolóvá válik vagy
nemzetközi sporteseményen indul, kivéve, ha és amennyiben azt az adott
nemzetközi sportági szövetség a 7.0 cikknek megfelelően elismeri. A nemzetközi
sportági szövetség által megadott gyógyászati célú mentesség nem érvényes, ha
a sportoló jelentősebb sportesemény szervező-által szervezett nemzetközi
sporteseményen indul, kivéve, ha és amennyiben azt az adott jelentősebb
sportesemény szervező a 7.0 cikknek megfelelően elismeri. Ennek
eredményeképpen, ha a nemzetközi sportági szövetség vagy jelentős
sportesemény-szervező (vonatkozó esetben) nem ismeri el az adott gyógyászati
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célú mentességet, (a sportoló felülvizsgálati és fellebbezési jogának
függvényében) a gyógyászati célú mentességben szereplő tiltott anyag vagy
tiltott módszer jelenlétének, használatának, birtoklásának vagy beadásának
mentesítéséhez az adott nemzetközi sportági szövetség vagy jelentős
sportesemény-szervező tekintetében nem lehet sikeresen hivatkozni.
6.0

A TUE kérelmezési eljárás

6.1 A gyógyászati célú mentességet igénylő sportoló köteles azt a lehető
leghamarabb kérelmezni. A kizárólag verseny közben tiltott anyagok esetében
vészhelyzetet vagy kivételes helyzeteket kivéve a sportoló legalább a következő
versenye előtt 30 nappal köteles gyógyászati célú mentességet kérni. A sportoló
a megadott gyógyászati célú mentesség kérelmező nyomtatvány felhasználásával
kérelmezi a mentességet a rá illetékes nemzeti doppingellenes szervezetnél,
nemzetközi sportági szövetségnél ill. jelentős sportesemény-szervezőnél
(megfelelő esetben). A doppingellenes szervezetek kötelesek az általuk használni
kívánt
kérelmező
nyomtatványt
honlapjukon
letölthetővé
tenni.
A
formanyomtatványnak „TUE Application Form” a WADA honlapján elérhető
mintán kell alapulnia. A nemzeti doppingellenes szervezetek a mintát további
információk bekérésével módosíthatják, azonban abból szakaszokat vagy
tételeket nem törölhetnek.
6.2 A sportoló a gyógyászati célú mentesség kérelmező nyomtatványt az
ADAMS útján vagy a doppingellenes szervezet által megjelölt egyéb módon
köteles a vonatkozó doppingellenes szervezethez benyújtani. A nyomtatványhoz
csatolni kell a következőket:
a. megfelelő képesítésű orvos által kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy
a sportolónak gyógyászati okból szüksége van a tiltott anyag vagy
tiltott módszer használatára; valamint
b. az átfogó kórtörténetet, ideértve az eredeti diagnosztizáló orvos(ok)
dokumentációját és a kérelem szempontjából releváns összes vizsgálat,
laboratóriumi vizsgálat és képalkotó vizsgálat eredményét.
[Kommentár a 6.2(b) ponthoz: A diagnózissal, a kezeléssel és az érvényesség
időtartamával kapcsolatban a WADA „TUEC-ek határozatait alátámasztó
egészségügyi információk” c. kiadványa az irányadó.]
6.3 A sportoló köteles a gyógyászati célú mentesség iránti kérelem egy teljes
másolatát, valamint a kérelem alátámasztására benyújtott összes anyag és
információ másolatát megőrizni.
6.4 A TUEC kizárólag a helyesen kitöltött, valamennyi vonatkozó
dokumentumot mellékletként tartalmazó kérelem nyomtatvány alapján vizsgálja
meg a gyógyászati célú mentességre irányuló kérelmeket. A hiányos kérelmek
kiegészítés céljából visszaküldésre kerül a sportolónak (hiánypótlási felhívás).
6.5 A TUEC a sportolótól vagy orvosától az általa a kérelem vizsgálatához
szükségesnek tartott bármilyen további információt, vizsgálati eredményt vagy
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képalkotási eljárás eredményét kérhet; illetve az általa helyénvalónak ítélt egyéb
orvosi vagy tudományos szakértők segítségét kérheti.
6.6 A sportolónál a TUE kérelem elkészítése és a TUEC által kért kiegészítések
elkészítése során felmerült költségeket a sportoló viseli.
6.7 A TUEC a lehető leghamarabb, rend szerint (azaz amennyiben kivételes
körülmények nem állnak fenn) legfeljebb a teljes körű kérelem beérkezésétől
számított legfeljebb 21 napon belül dönt a kérelem elbírálásáról. Valamely
rendezvény előtt ésszerű határidőben benyújtott TUE iránti kérelem esetén a
TUEC minden tőle telhetőt köteles megtenni azért, hogy a TUE eljárást a
rendezvény kezdete előtt befejezze.
6.8 A TUEC határozatát írásban közöli a sportolóval, és döntéséről az ADAMS
vagy a WADA által jóváhagyott egyéb rendszer segítségével az 5.4 cikknek
megfelelően a WADA-t és egyéb doppingellenes szervezetet is értesíteni köteles.
a. A gyógyászati célú mentesség megadására vonatkozó határozatban
meg kell határozni a szóban forgó tiltott anyag vagy tiltott módszer
TUEC által engedélyezett alkalmazásának dózisát, gyakoriságát, útját
és időtartamát, a klinikai körülmények, valamint a gyógyászati célú
mentességgel összefüggésben meghatározott esetleges feltételek
figyelembe vételével.
b. A gyógyászati célú mentességet elutasító határozatban ismertetni kell
az elutasítás indokolását.
6.9 Mindegyik TUE a TUEC által meghatározott időtartamra érvényes,
amelynek végén a mentesség automatikusan lejár. Ha a sportolónak a lejárat
napját követően is szüksége van a tiltott anyag vagy tiltott módszer
használatára, köteles a lejárat előtt kellő időben új gyógyászati célú mentességre
vonatkozó kérelmet benyújtani, hogy a lejárat napja előtt megfelelő idő álljon
rendelkezésre a döntéshozatalra.
[Kommentár a 6.9 ponthoz: Az érvényesség időtartamával kapcsolatban a WADA
„TUEC-ek határozatait alátámasztó egészségügyi információk” c. kiadványa az
irányadó.]
6.10 Ha a sportoló nem teljesíti haladéktalanul a mentességet megadó
doppingellenes szervezet által kirótt bármely előírást vagy feltételt, a gyógyászati
célú mentesség a lejárat előtt megvonásra kerül. A gyógyászati célú mentesség
a WADA felülvizsgálata vagy fellebbezés útján is megváltoztatható.
6.11 Amennyiben a szóban forgó tiltott anyagra vonatkozó gyógyászati célú
mentesség lejáratát, visszavonását vagy megváltoztatását követően nem sokkal
pozitív vizsgálati eredmény születik, a pozitív vizsgálati eredmény első
felülvizsgálatát bonyolító doppingellenes szervezet (Szabályzat 7.2 cikk)
megvizsgálja, hogy az eredmény megfelel-e a tiltott anyag gyógyászati célú
mentesség lejáratát, visszavonásának vagy megváltoztatásának időpontját
megelőző használatának. Amennyiben igen, az ilyen használat (és a tiltott anyag
ebből fakadó jelenléte a sportoló mintájában) nem minősül doppingvétségnek.
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6.12 Abban az esetben, ha a gyógyászati célú mentesség megadását követően
a sportolónak attól lényegesen eltérő dózisban, gyakorisággal, módon vagy
időtartamban kell szednie a tiltott anyagot vagy tiltott módszert alkalmaznia, új
gyógyászati célú mentességet kell kérnie. Ha a tiltott anyag vagy tiltott módszer
jelenléte, használata, birtoklása vagy alkalmazása nem felel meg a megadott
gyógyászati célú mentesség feltételeinek, a gyógyászati célú mentesség megléte
nem zárja ki doppingvétség megállapítását.

7.0

A TUE elismerési eljárás

7.1 A Szabályzat 4.4 cikke előírja a doppingellenes szervezeteknek más
doppingellenes szervezetek által megadott, a 4.1 cikk feltételeinek megfelelő
gyógyászati célú mentességek elismerését. Ennél fogva, ha egy nemzetközi
sportági szövetség vagy jelentős sportesemény-szervező TUE előírásainak
hatálya alá kerülő sportoló már rendelkezik gyógyászati célú mentességgel, nem
kell új gyógyászati célú mentességet kérnie a nemzetközi sportági szövetségtől
vagy jelentős sportesemény-szervezőtől. Ehelyett:
a. A nemzetközi sportági szövetség vagy jelentős sportesemény-szervező
kihirdetheti, hogy a Szabályzat 4.4 cikkéből fakadóan elfogadott TUE
határozatokat (vagy az ilyen határozatok bizonyos kategóriáit, pl.
meghatározott doppingellenes szervezetek által vagy konkrét tiltott
anyagokkal
kapcsolatban
hozott
határozatokat)
automatikusan
elismeri, feltéve, hogy az ilyen gyógyászati célú mentességekre
vonatkozó határozatokról az 5.4 cikknek megfelelően beszámoltak, és
így a WADA számára felülvizsgálatra rendelkezésre állnak. Ha a
sportoló TUE mentessége az ily módon automatikusan elismert
kategóriába tartozik annak megadása időpontjában, nem kell további
lépéseket tennie.
[Kommentár a 7.1(a) ponthoz: A sportolók terheinek könnyítése érdekében
erősen javasolt a gyógyászati célú mentességre vonatkozó határozatok
automatikus elismerése, az 5.4 cikk rendelkezéseivel összhangban. Ha valamely
nemzetközi sportági szövetség vagy jelentős sportesemény-szervező nem
hajlandó az összes ilyen határozatot automatikusan elismerni, a lehető
legnagyobb számú ilyen határozatot automatikusan el kell ismernie, pl. az olyan
doppingellenes szervezetek jegyzékének közzététele útján, amelyek gyógyászati
célú mentességre vonatkozó határozatait automatikusan elismeri, ill. azon tiltott
anyagok jegyzékének közzététele útján, amelyekre vonatkozó gyógyászati célú
mentességeket automatikusan elismer. A közzétételt az 5.3 cikkben
meghatározottak szerint kell végezi, azaz az értesítést a nemzetközi sportági
szövetség honlapján közzé kell tenni, és meg kell küldeni a WADA és a nemzeti
doppingellenes szervezetek részére.]
b. Ilyen automatikus elismerés hiányában a sportoló köteles a TUE
elismerését kérelmezni az adott nemzetközi sportági szövetségnél vagy
jelentős sportesemény-szervezőnél akár az ADAMS útján, akár a
nemzetközi sportági szövetség vagy jelentős sportesemény-szervező
által meghatározott módon. A kérelemhez mellékelni kell a TUE és az
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eredeti TUE kérelmező nyomtatvány másolatát, valamint a 6.1 és 6.2
cikkben hivatkozott háttéranyagokat (kivéve, ha a gyógyászati célú
mentességet megadott doppingellenes szervezet a mentességet és az
azt alátámasztó anyagokat az 5.4 cikknek megfelelően az ADAMS útján
vagy a WADA által jóváhagyott egyéb rendszer útján rendelkezésre
bocsátotta már).
7.2 A gyógyászati célú mentesség elismertetésére vonatkozó nem teljes körű
kérelmeket kiegészítésre és újbóli benyújtásra visszaadásra kerül a sportolónak
(hiánypótlási felhívás). Emellett a TUEC a sportolótól vagy orvosától az általa a
kérelem vizsgálatához szükségesnek tartott bármilyen további információt,
vizsgálati eredményt vagy képalkotási eljárás eredményét kérhet a TUE
elismeréséhez; illetve az általa helyénvalónak ítélt egyéb orvosi vagy
tudományos szakértők segítségét kérheti.
7.3 A sportolónál a TUE elismerésére vonatkozó kérelem elkészítése és a TUEC
által kért kiegészítések elkészítése során felmerült költségeket a sportoló viseli.
7.4 A TUEC a lehető leghamarabb, rend szerint (azaz amennyiben kivételes
körülmények nem állnak fenn) legfeljebb a teljes körű kérelem beérkezésétől
számított legfeljebb 21 napon belül dönt a TUE elismerésére vonatkozó kérelem
elbírálásáról. Valamely rendezvény előtt ésszerű határidőben benyújtott kérelem
esetén a TUEC minden tőle telhetőt köteles megtenni azért, hogy határozatát a
rendezvény kezdete előtt meghozza.
7.5 A TUEC határozatát írásban kell közölni a sportolóval, és az ADAMS vagy a
WADA által jóváhagyott egyéb rendszer segítségével a WADA és egyéb
doppingellenes szervezetek rendelkezésére kell bocsátani. A gyógyászati célú
mentesség elismerését elutasító határozatban ismertetni kell az elutasítás
indokolását.

8.0

A TUE határozatok WADA általi felülvizsgálata

8.1 A Szabályzat 4.4.6 cikke arról rendelkezik, hogy a WADA egyes esetekben
köteles a nemzetközi sportági szövetségek gyógyászati célú mentességre
vonatkozó határozatait felülvizsgálni, továbbá bármely egyéb TUE határozatot
felülvizsgálhat, a 4.1 cikk szerinti feltételek teljesülésének meghatározása
érdekében. A WADA a felülvizsgálatok elvégzésére az 5.2 cikk előírásainak
megfelelő WADA TUEC bizottságot hoz létre.
8.2 Minden egyes felülvizsgálati kérelmet írásban kell a WADA elé terjeszteni,
a kérelemhez mellékelni kell a WADA által megállapított kérelmezési díj
befizetését, valamint a 6.2 cikkben meghatározott valamennyi információ (vagy
gyógyászati célú mentesség elutasításának felülvizsgálata esetén a sportoló által
az eredeti kérelemmel összefüggésben benyújtott valamennyi információt
tartalmazó dokumentum) másolatát. A kérelmet meg kell küldeni annak a félnek
is, amelynek döntése a felülvizsgálat tárgyát képezi, továbbá a sportolónak
(amennyiben a felülvizsgálatot nem a sportoló kezdeményezte).
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8.3 Abban az esetben, ha a kérelem olyan gyógyászati célú mentességre
vonatkozó határozatot illet, amelyet a WADA nem köteles felülvizsgálni, a WADA
a kérelem kézhezvételét követően a l leghamarabb tájékoztatja a sportolót arról,
hogy a TUE határozatot a WADA TUEC elé terjeszti-e felülvizsgálatra. Ha a WADA
a TUE határozat elő nem terjesztése mellett dönt, a kérelmezési díjat visszatéríti
a sportolónak. A WADA azon döntése, hogy a gyógyászati célú mentességre
vonatkozó határozatot nem terjeszti a WADA TUEC elé, végleges, az ellen
fellebbezésnek helye nincs. Maga a gyógyászati célú mentességre vonatkozóan
hozott határozat ellen azonban még lehet helye fellebbezésnek, a Szabályzat
4.4.7 cikkében meghatározottak szerint.
8.4 Abban az esetben, ha a kérelem olyan, nemzetközi sportági szövetség által
hozott, gyógyászati célú mentességre vonatkozó határozat felülvizsgálatát
célozza, amelyet a WADA köteles felülvizsgálni, a WADA ettől függetlenül a
határozatot visszaküldheti a nemzetközi sportági szövetséghez (a) tisztázás
érdekében (például, ha a határozat indoklása nem egyértelmű); illetve (b) a
nemzetközi sportági szövetség általi újbóli elbírálásra (pl. ha a TUE-t csak azért
tagadták meg, mert hiányoztak egyes orvosi leletek vagy a 4.1 cikk szerinti
feltételek teljesülését igazoló egyéb információk).
8.5 Abban az esetben, ha a felülvizsgálati kérelmet a WADA TUEC elé
terjesztik, a WADA TUEC további tájékoztatást kérhet a doppingellenes
szervezettől illetve a sportolótól, ideértve a 6.5 cikkben ismertetett további
vizsgálatokat, illetőleg az általa megfelelőnek tartott egyéb orvosi vagy
tudományos szakértők segítségét veheti igénybe.
8.6 A WADA TUEC bármely olyan megadott gyógyászati célú mentességet
megváltoztat, amely nem felel meg a 4.1 cikkben szereplő feltételeknek. Abban
az esetben, ha a megvont TUE előremutató (és nem visszamenőleges hatályú)
TUE, a megváltoztatás a WADA által meghatározott napon lép hatályba (amely
nem előzheti meg a WADA sportolónak küldött értesítése keltének napját). A
megváltoztatás nem lehet visszamenőleges hatályú, a sportoló értesítést
megelőzően elért eredményeit nem lehet diszkvalifikálni. Ha azonban a megvont
TUE visszamenőleges hatályú, annak megváltoztatása is visszamenőleges.
8.7 A WADA TUEC a gyógyászati célú mentesség megtagadását
megváltoztatja, ha a kérelem megfelel a 4.1 cikk feltételeinek, azaz a
gyógyászati célú mentességet megadja.
8.8 Abban az esetben, ha a WADA TUEC a Szabályzat 4.4.3 cikkéből fakadóan
(azaz kötelező felülvizsgálatra) eléje terjesztett nemzetközi sportági szövetségi
határozatot vizsgál felül, előírhatja, hogy a felülvizsgálatban „vesztes” (azaz azon
szervezet, amelynek álláspontját nem fogadja el) doppingellenes szervezet (a)
köteles a határozatot a WADA elé terjesztő fél kérelmezési díját megtéríteni
(vonatkozó esetben); illetve (b) a WADA–nál a felülvizsgálat tekintetében
felmerült, a kérelmezési díj által nem fedezett költségeket köteles viselni.
8.9 Abban az esetben, ha a WADA TUEC a WADA által saját hatáskörben
felülvizsgálat alá vont gyógyászati célú mentességre vonatkozó határozatot
változtat meg, a WADA előírhatja a határozatot meghozott doppingellenes
szervezetnek a WADA-nál a felülvizsgálat során felmerült költségek megtérítését.
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8.10 A WADA a WADA TUEC indokolást is tartalmazó határozatát haladéktalanul
köteles közölni a sportolóval és a rá illetékes nemzeti doppingellenes szervezettel
és nemzetközi sportági szövetséggel (továbbá adott esetben még a jelentős
sportesemény-szervezővel is).

9.0

Bizalmas információkezelés

9.1 A doppingellenes szervezetek és a WADA által folytatott TUE-eljárások
során a személyes információk gyűjtésének, tárolásának, kezelésének,
nyilvánosságra hozatalának és megőrzésének meg kell felelnie a magánélet
védelmére és a személyes információra vonatkozó nemzetközi követelménynek.
9.2 A gyógyászati célú mentességet vagy annak elismerését kérelmező
sportoló köteles írásban beleegyezni:
a. a kérelemmel kapcsolatos valamennyi információ továbbításába a jelen
nemzetközi előírás szerint az akta felülvizsgálatára feljogosított összes
TUEC minden tagjához, valamint szükség szerint az egyéb független
orvosi vagy tudományos szakértőkhöz, valamint a gyógyászati célú
mentességre irányuló kérelem kezelésében, felülvizsgálatában vagy
fellebbezésében érintett valamennyi munkatárs (köztük a WADA
munkatársai) részére történő továbbításába;
b. a sportoló
kérésére a
érdekében
kiadhasson

orvosának (orvosainak) felhatalmazásába, hogy a TUEC
TUEC által a sportoló kérelmének vizsgálata és elbírálása
szükségesnek tartott bármilyen egészségügyi információt
(kiadhassanak); valamint

c. a kérelemre hozott határozatot a sportoló felett vizsgálati vagy
eredménykezelési hatáskörrel rendelkező valamennyi doppingellenes
szervezet rendelkezésére bocsátására.
[Kommentár a 9.2 ponthoz: A sportoló személyes információinak gyűjtése vagy
beleegyezésének beszerzése előtt a doppingellenes szervezet köteles a
sportolóval közölni a magánélet védelmére és a személyes információra
vonatkozó nemzetközi követelmény 7.1 cikkében meghatározott információkat.]
9.3 A kérelmezési eljárást a szigorú orvosi titoktartás alapelveinek megfelelően
kell lebonyolítani. Az érintett TUEC-ek tagjai, független szakértők és az érintett
doppingellenes szervezet személyzete minden tevékenységét szigorú titoktartás
mellett folytatja és titoktartási megállapodást ír alá. Bizalmasan kezelendő
különösen:
a. A sportoló, valamint a sportoló ápolásában érintett orvos(ok) által
átadott valamennyi orvosi információ és adat.
b. A kérelem valamennyi részlete, beleértve a folyamatban érintett
orvos(ok) neve(i)t is.

19
2019 ISTUE – 2018. szeptember 20.

9.4 Amennyiben a sportoló meg kívánja vonni bármely TUEC-től a jogot, hogy
nevében bármilyen egészségügyi információt megszerezzen, erről köteles írásban
értesíteni orvosát; azzal a feltétellel azonban, hogy a jog megvonása
eredményeképpen a sportoló gyógyászati célú mentességre vagy annak
elismertetésére irányuló kérelme visszavontnak minősül a mentesség
jóváhagyása ill. elismerése nélkül.
9.5 A doppingellenes szervezetek kizárólag a sportoló által a gyógyászati célú
mentességre irányuló kérelemmel összefüggésben benyújtott információkat
használhatják fel a kérelem elbírálására, valamint az esetleges doppingvétségek
vizsgálatában és az ezzel kapcsolatos eljárások összefüggésében.
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1. MELLÉKLET: SZABÁLYZAT 4.4 CIKK FOLYAMATÁBRA

1.
A TUE szükségessé válásakor nem nemzetközi szintű sportolónak minősülő
sportolók esetén alkalmazandó TUE eljárás

TUE kérelmezése

Sportoló nem Nemzetközi szintű sportoló

Sportoló
fellebbezhet

NEMZETI SZINTŰ
FELLEBBVITELI
TESTÜLET

NADO
TUEC

TUE elutasítva

TUE megadva

2. Sportoló olyan versenyre nevez, amelyen a jelentős sportesemény-szervező (MEO)
saját TUE előírásokat támaszt
Sportolónak van már TUE-je?

A TUE a MEO által automatikusan elismert
TUE határozatok közé tartozik?
Igen

Igen

Nem

TUE beterjesztése elismerésre

TUE
elismerve

TUE nincs
elismerve

Nem

MEO TUEC

TUE
megadva

TUE nincs
megadva

Sportoló fellebbezhet
Nincs további teendő
Sportoló fellebbezhet
M FELLEBBVITELI
SZERV
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3. TUE eljárás, ha a sportoló nemzetközi szintű sportoló (és így a nemzetközi sportági
szövetség TUE előírásainak hatálya alá tartozik) a TUE szükségének felmerülésekor

Sportolónak van már TUE-je
nemzeti szinten megadva?

A TUE a NSSZ által automatikusan
elismert TUE határozatok közé tartozik?

Igen

Nem

TUE kérelmezése
TUE beterjesztése elismerésre
Igen

Nem

TUE
elismerve

TUE nincs
elismerve

NSSZ TUEC

TUE
megadva

TUE nincs
megadva

Nincs további teendő
A Sportoló és/vagy a
NADO a WADA-hoz
fordulhat a nem
elismerés miatt

A NADO a WADA-hoz
utalhatja a megadás
kérdését

A WADA elfogadhatja
a sportoló kérelmét a
megadást elutasító
határozat
felülvizsgálatára

WADA TUEC

NSSZ határozata
helybenhagyva

NSSZ határozata
megsemmisítve
Sportoló fellebbezhet

A Sportoló és/vagy a
NADO fellebbezhet

NSSZ fellebbezhet
CAS
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