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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a dopping- és egyéb kapcsolódó eljárásokban fizetendő eljárási díj mértékéről és megfizetésének módjáról 
 
A Nemzeti Doppingellenes Szervezet feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit 

Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út  2/C,  7/99.; a  továbbiakban: „HUNADO") a  dopping- és  

egyéb kapcsolódó eljárásokban fizetendő eljárási díj mértékéről és megfizetésének módjáról - a HUNADO 

Doppingellenes Szabályzata alapján - az alábbi tájékoztatót teszi közzé. 

 

1.) Az eljárási díj mértéke a 2020. január 1. napját követően megindított eljárásokban 

 
Az elsőfokú eljárás főszabály szerint díjmentes. Ettől függetlenül az eljárás alá vont személy, vagy a kérelmező 

- az általános szabályok szerint - köteles megtéríteni az általa esetlegesen indítványozott eljárási cselekmények, 

illetve a részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit. A dopping fellebbviteli bizottság hatáskörébe tartozó 

ügyekben a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának 13.8.1 - 13.8.12 pontjai szerint fizetendő eljárási díj 

mértéke a 2020. január 1. napját követően indult doppingeljárásokban: 

 

     bruttó 100.000,- Ft. 
 
Az eljárási díj megfizetéséből származó összeget a HUNADO köteles doppingellenes felvilágosításra fordítani. 

 

2.) A doppingeljárásokban fizetendő eljárási díj megfizetésének a módja 
 
A fellebbezést benyújtó fél a fellebbezési kérelemhez mellékelni köteles a HUNADO internetes oldalán 

(www.antidopping.hu) közzétett, az eljárási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat 

szabályosan és hiánytalanul kitöltött eredeti formanyomtatványát. A szabályosan kitöltött és aláírt 

formanyomtatvány csatolásának a hiányában a fellebbezési kérelem nem tekinthető joghatályosan benyújtottnak, 

ezért a fellebbezés ilyen esetben érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

 
A fellebbező fél a nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a fellebbviteli eljárás HUNADO által 

meghatározott érvényes díját a dopping fellebbviteli bizottság határozatának meghozatalát követő 3 (három) 

munkanapon belül hiánytalanul megfizeti a HUNADO részére, amennyiben a dopping fellebbviteli bizottság 

nem hoz a jogorvoslati kérelmének megfelelő döntést. 

 
Bár a kötelezettségvállalás a teljes eljárási díj megfizetésére vonatkozik, részben sikeres fellebbezés esetén az 

eljárási díj mértéke az 1.) pontban meghatározott díjnál kevesebb is lehet, e tekintetben a dopping fellebbviteli 

bizottság határozatában foglaltak az irányadók. Amennyiben egy ügyben több fellebbezési kérelem kerülne 

benyújtásra, az eljárási díj fellebbező felenként megfizetendő arányát ugyancsak a dopping fellebbviteli bizottság 

határozata fogja meghatározni, a fellebbezők jogorvoslati kérelmének sikerére (eredményességére) is tekintettel. 

 
Az eljárási díj végleges, ténylegesen megfizetendő összege tehát a dopping fellebbviteli bizottság másodfokú 

határozatában kerül meghatározásra, az erről szóló rendelkezés a dopping fellebbviteli bizottság határozatának 

kötelező eleme. A megfizetés módja: a Magyar Antidopping Csoport fizetési számlájára (10400188-50526685-

51681006; számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.) történő banki átutalás, vagy banki 

befizetés. 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a dopping fellebbviteli bizottság eljárásáért fizetendő eljárási díj a másodfokú 

eljárás HUNADO-nak fizetendő díja, ettől függetlenül a kérelmező - az általános szabályok szerint - köteles 

megtéríteni az  általa  esetlegesen indítványozott eljárási cselekmények, illetve  a  részéről igénybe vett  jogi 

képviselő költségeit. 

 

Budapest, 2020. január 15. 
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