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„ A dopping alapjaiban ellentétes a sporttal” – ezt az elvet vallja a világsport közvéleményének jelentős
többségével együtt a Magyar Antidopping Csoport (MACS) is, 1999. februárjában alakult meg Lausanne-ben a
Doppingellenes Világszervezet – WADA -, amely 2003. márciusában, egyeztetés után, megalkotta a nemzetközi
doppingellenes szabályzatot, így nemzetközi normáknak megfelelően-egységesen – határozták meg mit is
nevezünk doppingvétségnek.
Ezek közül az:
1. Tiltott anyagnak, vagy származékának, jelenléte a leadott mintában
2. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete
3. A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása, vagy a mintaszolgáltatás elmaradása –indoklás
hiányában , vagy a mintavétel akadályoztatása más módon.
4. Az ellenőrzés manipulálása vagy ennek kísérlete
5. Tiltott anyagok birtoklása vagy, módszerek ugyanilyen alkalmazása
6. Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy módszerrel
7. Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete, vagy ebben való
közreműködés , felbujtás, ennek leplezésében való segítségnyújtás, valamint felbujtói közreműködés
doppingvétségben vagy annak kísérletében.
Magyarországon a Kormány 88/2007. (IV.26) rendelete a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
55/2004. (III.31.) Kormányrendelet módosításáról tavaly jelent meg. (Valamivel egy esztendővel ezelőtt,és éppen
ezért tartja a MACS aktuálisnak ezt a Hírlevelet, amely javarészt a jogszabályokról szól.)
Jelentős lépés a tavalyi kormányrendelet elején, hogy megváltoztatta az eredeti rendelet hatályát, amely így
bővebb körrel szemben rendelkezik. A új rendelet 2. § két új pontja született, ill. módosult a régi, amelyek a
doppingellenes tevékenységben résztvevő szervezetekről, ill. a nemzetközi doppingellenes szervezetekről szól.
A 3. §. A Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület /NDKT/ tagjairól, annak feladatiról szól, míg az 5. § a
sportszervezetek, a szövetségek és a sportköztestületek feladatiról szól.
A fent jelölt rendelet a doppinggal és a doppingellenőrzéssel kapcsolatban teljes egészében megtalálható a
MACS honlapján.

A következőkben néhány olyan szakkifejezés magyarázatát adjuk közre, amelynek használata többször
előfordulhat sajtóban, ezzel igyekszünk segíteni a kollégáknak az értelmezésben.
●

Célzott vizsgálat: a vizsgálatra történő kiválasztásnak az a formája, amikor meghatározott időpontban
meghatározott versenyzők, vagy versenyzők csoportja nem véletlenszerűen kerül vizsgálat céljából
kiválasztásra

●

Dopping: a doppinglista szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó- vagy annak elfedésére,
illetve gyorsabb kiürítését elősegítő – szer, készítmény vagy élettani vegyület.

●

Doppingellenes tevékenység: olyan ellenőrző, nevelő és felvilágosító tevékenység, amelynek célja, hogy
a versenyző sportteljesítménye fokozására ne használjon tiltott szert.

●

Doppingellenőrzés: a vizsgálat-eloszlási tervezést, a mintavételt és kezelést, a laboratóriumi elemzést, az
előzetes felülvizsgálati eljárást, a doppingeljárást és a jogorvoslatot magába foglaló eljárás.

●

Doppinglista: tiltott szereket és tiltott módszereket meghatározó jegyzéke.

●

Marker: olyan jelzőanyagok csoportja, amelyek tiltott szerek , módszerek használatára utalnak

●

Minta: bármely doppingellenes ellenőrzési céllal gyűjtött biológiai anyag.

●

Pozitív vizsgálati eredmény: laboratóriumból vagy más akkreditált vizsgálati intézményből származó
jelentés, amely a mintában tiltott szer vagy annak markerét illetve tiltott módszerek használatát mutatja
ki.

●

Származék: bármely biológiai átalakulási folyamat során képződött anyag.
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