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A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KERETÉN BELÜL MŰKÖDŐ SPORT 

ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGNAK, MINT A DOPPING FELLEBBVITELI 

BIZOTTSÁGNAK A MÁSODFOKÚ DOPPINGELJÁRÁS SZABÁLYAINAK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 

 

 

 

Preambulum 

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) alapján a Sport 

Állandó Választottbíróság a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), valamint a nemzeti doppingellenes 

szervezet szabályzata (a továbbiakban: HUNADO Szabályzat) szerint működteti a dopping 

fellebbviteli bizottságot, amely lefolytatja a másodfokú doppingeljárást. 

A kormányrendelet értelmében a doppingbizottság első fokon meghozott határozatával 

szemben benyújtott fellebbezés eredményeként vagy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség 

(World Anti-Doping Agency, a továbbiakban: WADA) Szabályzatban, a nemzetközi 

követelményekben és a HUNADO Szabályzatban meghatározott egyéb okból induló 

másodfokú doppingeljárást - a kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a dopping 

fellebbviteli bizottság folytatja le. A dopping fellebbviteli bizottság a Sport Állandó 

Választottbíróság szervezeti keretei között működik. 

A kormányrendelet alapján a másodfokú doppingeljárás részletes szabályairól, a 

dopping fellebbviteli bizottság tagjának díjazásáról, valamint a másodfokú doppingeljárással 

összefüggő költségek viseléséről a Sport Állandó Választottbíróság eljárási szabályzata 

rendelkezik. 

A nemzetközi minősítésű versenyző és a nemzetközi sporteseményen részt vevő 

versenyző az elsőfokú doppingeljárás során hozott határozattal szemben a Nemzetközi 

Sportdöntőbírósághoz (Court of Arbitration for Sport, a továbbiakban: CAS) nyújthat be 

fellebbezést. 

 A fentiekre figyelemmel a Sport Állandó Választottbíróság, mint dopping fellebbviteli 

bizottság a következőket rendeli el:  

 

 

1. § A Sport Állandó Választottbíróságról, mint a dopping fellebbviteli bizottságról és 

annak hatásköréről 

1. A kormányrendelet 6. § (1) bekezdése értelmében – a nemzetközi minősítésű versenyző és a 

nemzetközi sporteseményen részt vevő versenyző kivételével – a doppingbizottság első fokon 

meghozott határozatával szemben benyújtott fellebbezést a Sport Állandó Választottbíróság 

mint a dopping fellebbviteli bizottság (továbbiakban együtt: Választottbíróság) látja el. 

2. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a kormányrendeletet, a HUNADO 

Szabályzatot, valamint a WADA által elfogadott nemzetközi követelményeket, technikai 

dokumentumokat, különösen a WADA Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi 

követelményének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. A jelen szabályzatban szereplő fogalmak értelmezésekor a Sporttörvény, a kormányrendelet, 

valamint a HUNADO Szabályzata irányadóak. Ugyanez vonatkozik a felek által tett 

nyilatkozatokra is. 
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2. § A Választottbíróság szervezete 

 

1. A Választottbíróság szervezetére a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) 

keretén belül működő Sport Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatában foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni.  

 

2. A Választottbíróság működésének személyi és tárgyi feltételeit a MOB hivatali szervezete 

biztosítja. 

 

3. A Választottbíróság működési költségeit – ide nem értve a választottbírói honoráriumot, 

annak közterheit, valamint a szabályzat alapján a feleket terhelő költségeket – a MOB saját 

költségvetéséből biztosítja. 

 

4. A Választottbíróság székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., amely egyben a tárgyalások 

helye is. Indokolt esetben a tárgyalás a Választottbíróság Elnökének döntése alapján más 

helyszínen is megtartható. 

 

 

3. § A Választottbíróság Titkársága 

 

1. A Titkárság – a Sport Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatában foglaltakon kívül – 

ellátja a dopping fellebbviteli bizottság működésével összefüggő adminisztratív feladatokat. 

 

2. A Titkárság működésével kapcsolatos költségeket a MOB biztosítja. 

 

 

4. § A Választottbíróság döntése saját hatásköréről 

 

1. A Választottbíróság saját hatáskörét vagy annak hiányát az eljárás során folyamatosan 

köteles megvizsgálni.  

 

2. Ha a Választottbíróság a hatáskörének hiányát állapítja meg, úgy az eljárást megszünteti, s 

egyidejűleg rendelkezik a költségekről. 

 

 

5. § A választottbírák kijelölése 

 

1. Főszabályként a másodfokú doppingeljárásban eljáró tanács három tagból áll. A 

Választottbíróság elnöke egyesbíró kijelölése mellett dönthet, amennyiben a felek ehhez 

beleegyezésüket adják. A választottbírókra és az eljáró tanácsra vonatkozó rendelkezéseket 

megfelelően alkalmazni kell az egyesbíró kijelölése esetén is. 

 

2. Az eljáró tanács elnökének feladatai közé tartozik különösen: 

a) az eljárás koordinálása, az eljáró tanács tagjaival való kapcsolattartás; 

b) időpont-egyeztetés az eljáró tanács tagjaival; 

c) határidők betartása és betartatása; 

d) a tárgyalás levezetése; 

e) határozatok, tárgyalási értesítők megszövegezése; 
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f) az ügydöntő határozat megküldése a Titkárság részére az angol nyelvű fordítás 

elkészítése céljából;  

g) kapcsolattartás a HUNADO-val, a WADA-val és az ügyben érintett egyéb 

doppingellenes szervezetekkel; 

h) kiadmányozás. 

 

3. Az eljáró tanács elnökének akadályoztatása esetén az eljáró tanács bármely tagja 

kiadmányozási joggal rendelkezik. Ebben az esetben a tanács elnökének akadályozottságának 

tényét a kiadmányozott határozatra fel kell vezetni. 

 

6. § Az eljáró tanács megalakulása 

 

1. Az eljáró tanácsot (egyesbírót) a fellebbezés Választottbírósághoz való beérkezésétől 

számított 8 napon belül a Választottbíróság elnöke jelöli ki. 

 

2. A jelölt választottbírók a jelölést az értesítéstől számított 3 napon belül a 3. pont szerinti 

összeférhetetlenségi szabályokra is kiterjedő nyilatkozatban fogadják el, amely nyilatkozat 

csatolásra kerül az eljárás megindításáról szóló értesítőhöz. Amennyiben a jelölt választottbíró 

a jelölést nem fogadná el, úgy a Választottbíróság elnökének új választottbírót kell jelölnie. 

 

3. A dopping fellebbviteli bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem 

vehet részt: 

a) az a személy, aki az ügy kivizsgálásában, illetve az elsőfokú eljárásban bármilyen 

minőségben részt vett; 

b) az eljárás alá vont sportoló, sportszakember és egyéb közreműködő Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozója; 

c) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg; 

d) olyan személy, aki szakmai kapcsolatban áll az eljárás alá vont sportoló, 

sportszakember, egyéb közreműködő nemzeti vagy nemzetközi sportszövetségével; 

e) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el. 

 

4. A választottbíró köteles haladéktalanul bejelenteni, ha olyan körülmény jut tudomására, 

amely függetlenségével, pártatlanságával nem áll összhangban, és tevékenyégét köteles az 

eljárásban megszüntetni. Ebben az esetben az eljárást a tag tevékenységével érintett részében 

meg kell ismételni. A Választottbíróság elnöke a lemondással érintett választottbíró helyett új 

választottbírót jelöl ki.   

 

5. Amennyiben az eljárásban érintett félnek olyan körülmény jut tudomására, amely az eljáró 

tanács tagjainak függetlenségével, pártatlanságával nem áll összhangban, úgy a kifogás 

indokolással ellátott bejelentésére a kifogás indokáról való tudomásszerzéstől számított 5 napon 

belül jogosult. 

 

6. A tanács megalakulásától kezdve az eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket az 

eljáró tanács vagy annak elnöke teszi meg. 

 

 

7. § A másodfokú doppingeljárás során irányadó eljárási szempontok 

 

1. Az eljáró tanács az eljárása során jelen Szabályzatban, a Sporttörvényben, a 

kormányrendeletben, a HUNADO Szabályzatban, a WADA nemzetközi követelményeiben és 
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technikai dokumentumaiban, különösen az Eredménykezelésre vonatkozó nemzetközi 

követelményben foglaltak szerint jár el. 

 

2. Az eljárás során biztosítani kell, hogy a felek az ügyeiket előadhassák. Álláspontjukat szóban 

vagy írásban egyaránt előadhatják. 

 

3. A félnek joga van megismerni az eljárás valamennyi anyagát, beadványokat, bizonyítékokat, 

eljárási cselekményeket.  

   

4. Az eljárás nem nyilvános, ettől az eljáró tanács csak az eljárás alá vont személy 

egyetértésével térhet el. 

 

5. Az eljáró tanács az adott ügyről, a felek személyéről, a meghozott határozatokról 

fellebbezésre nem jogosult harmadik személy részére felvilágosítást nem adhat.  

 

6. Az eljáró tanács a meghallgatást és a döntéshozatalt önállóan, harmadik fél külső befolyása 

nélkül végzi.  

 

7. Az eljárás nyelve a magyar. Amennyiben az eljárás alá vont személy vagy egyéb 

fellebbezésre jogosult szervezet képviselője a magyar nyelvet nem ismeri, beadványait hiteles 

magyar fordítás csatolásával jogosult előterjeszteni, továbbá saját költségére tolmács 

közreműködését veheti igénybe.  

 

8. Felek az eljárásban személyesen, valamint szabályszerű meghatalmazással bíró jogi 

képviselőik útján vehetnek részt. 

 

9. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a tényállás tisztázása 

érdekében az eljáró tanács bizonyítási eljárást folytat le, amely során tanút, szakértőt hallgathat 

meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-, hang- és filmfelvételt szerezhet be, 

továbbá szemlét tarthat. 

 

 

8. § A fellebbezés  

 

1. A fellebbezést a HUNADO útján papír alapon, 2 példányban kell benyújtani, aki azt a 

kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül az elsőfokú eljárás során keletkezett iratokkal 

együtt továbbítja a Választottbíróság részére. 

 

2. A Választottbíróság elé benyújtott fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

a)  fellebbező fél nevét és elérhetőségi címét, ideértve elektronikus levelezési címét, 

b) a fellebbezési kérelmet, 

c) a fellebbezés jogalapját és azoknak a tényeknek a kifejtését, amelyekre a fellebbező 

fél a fellebbezését alapítja, bizonyítékokra való hivatkozást, 

d) a fellebbezéshez mellékelt iratok felsorolását,  

e)  a fellebbező fél aláírását vagy meghatalmazással igazolt jogi képviselőjének 

aláírását. 

 

3. Az eljáró tanács az eljárás bármelyik szakaszában elrendelheti az ügy további írásbeli 

előkészítését és/vagy okirati bizonyítékok csatolását. 
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4. A másodfokú doppingeljárásban a felülvizsgálat kiterjedhet az elsőfokon eljárt 

doppingbizottság eljárása során nem vizsgált, de az ügy szempontjából releváns kérdésekre is. 

A fellebbezéssel érintett bármely fél jogosult olyan bizonyítékot, érvelést vagy igényt 

előterjeszteni, amely a doppingeljárás alá vont személy önhibáján kívüli okból az elsőfokú 

doppingbizottság eljárása során nem merült fel, ha az a doppingbizottság által vizsgált 

magatartással, általános tényekkel vagy körülményekkel kapcsolatosak.  

 

5. A fellebbezésen kívüli egyéb beadványokat postai úton, email útján vagy személyes átadással 

lehet benyújtani.  

 

 

9. § A másodfokú eljárás megindítása 

 

1. Ha az eljáró tanács elnökének megállapítása szerint a fellebbezés nem felel meg a jelen 

szabályzat 8. §-ában foglalt alaki és tartalmi követelményeknek, úgy megfelelő határidő 

kitűzésével felszólítja a fellebbező felet a megállapított hiányok pótlására. Ha a fellebbező fél 

a hiányokat nem pótolja akkor a tanács az eljárást megszünteti. 

 

2. Az eljáró tanács elnöke a tanács megalakulásától számított 5 napon belül elektronikus úton 

értesíti az eljáró tanács összetételéről és az eljárás megindításáról az érintett feleket, továbbá az 

ügyben érintett doppingellenes szervezeteket, így különösen a HUNADO-t, a WADA-t, a 

sportág nemzetközi szakági szövetségét. 

 

3. A benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, de az eljáró tanács elnöke a határozat 

végrehajtását indokolt esetben, kérelemre felfüggesztheti. 

 

 

10. § Az eljárás időtartama és az eljáró tanács döntése 

 

1. Az eljáró tanács (egyesbíró) a megválasztásától számított 30 napon belül köteles tárgyalást 

tartani és annak befejezésekor, vagy annak befejezésétől számított 30 napon belül az ügyet 

döntéshozatallal fejezi be, melynek keretében a dopping fellebbviteli bizottság elé kerülő 

megfellebbezett határozatot 

a) helybenhagyja, vagy  

b) azt megváltoztatja. 

 

2. Az ügy bonyolultsága esetén, továbbá abban az esetben, ha az eljárás az eljáró tanács 

ellenőrzésén kívül álló okból nem fejezhető be az 1. pont szerinti határidőben, úgy az eljáró 

tanács elnöke az 1. pont szerinti határidőt további 30 nappal meghosszabbíthatja. 

 

 

11. § Értesítés, idézés és kézbesítés 

 

1. Az értesítéseknek, ideértve a tárgyalási értesítőt is, olyan időpontban kell megtörténnie, hogy 

a felek az értesítést az eljárási cselekmény előtt legalább 8 nappal korábban megkapják. 

 

2. Az eljárási dokumentumok kézbesítése történhet: 

a) személyes átadással, átvételi jegyzőkönyv egyidejű aláírásával; 

b) postai úton; 

c) email útján. 
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3. Az e-mail címre küldött bármely értesítés vagy más küldemény kézbesítettnek tekintendő, 

ahogy a kiküldött e-mail kézbesítéséről szóló értesítés generálásra kerül/rendelkezésre áll. 

A postai úton küldött bármely értesítés vagy más küldemény kézbesítettnek tekintendő belföldi 

címzett esetében a feladás napjától számított 5. napon, külföldi címzett esetében a 10. napon. 

Érvényes kézbesítésnek minősül, ha a küldeményt a posta „nem kereste”, az „átvételt 

megtagadta” vagy ismeretlen helyre költözött” kézbesítési feljegyzéssel küldi vissza. 

 

4. Az eljárásban megküldendő valamennyi értesítést meg kell küldeni az ügyben érintett 

doppingellenes szervezetek, így különösen a HUNADO, a WADA, illetve a sportág nemzetközi 

szakági szövetsége részére is.  

 

 

12. § Szóbeli tárgyalás 

 

1. Az eljáró tanács elnöke elektronikus úton értesíti a fellebbező felet és az egyéb érdekelteket 

a tárgyalás időpontjáról, a 11. § 1. pontja szerinti tárgyalási időköz megtartásával.  

 

2. Az eljáró tanács köteles a feleket meghallgatni, és lehetőséget adni számukra beadványaik 

előterjesztésére. 

 

3. A tárgyaláson csak az érdekelt felek, illetve képviselőik jelenhetnek meg, és csak az ő 

beleegyezésükkel vehetnek részt olyan személyek, akik félnek (képviselőnek) nem minősülnek, 

a 4. pontban meghatározott kivétellel. 

 

4. A tárgyaláson megfigyelőként részt vehet az érintett nemzetközi szövetség, nemzeti 

szövetség, valamint a nemzeti olimpiai bizottság képviselője, ha az eljárásban nem felek, 

továbbá a WADA. 

 

5. Ha a tárgyaláson bármelyik fél nem jelenne meg, vagy nem terjesztené elő álláspontját, 

bizonyítékait, úgy az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok alapján hoz határozatot. 

 

 

13. § A tárgyalás elhalasztása és az eljárás felfüggesztése 

 

1. Az eljáró tanács szükség esetén a felek kérelmére vagy hivatalból végzéssel elhalaszthatja a 

tárgyalást. A tárgyalási időközt az eljáró tanács határozza meg. 

 

2. Az eljáró tanács az eljárást kivételesen indokolt esetben egy alkalommal felfüggesztheti. A 

felfüggesztés időtartama a 10. § 1. pontban meghatározott időtartamba nem számít bele. 

 

 

14. § A tárgyalás berekesztése 

 

1. Az eljáró tanács a bizonyítási eljárás befejezése után a tárgyalás berekesztése előtt megadja 

azt a lehetőséget a feleknek, hogy álláspontjukat összefoglalják, azokat kifejtsék. 

 

2. Ha a feleknek további előadnivalójuk nincs, úgy a tanács a tárgyalást befejezettnek 

nyilvánítja, és azt berekeszti. 
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15. § A tárgyalás jegyzőkönyve 

 

1. A tárgyalásról a Választottbíróság jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

a) az eljárás megnevezése, 

b) az ügy száma, 

c) a választottbíró(k) neve, 

d) a tárgyalás helye és időpontja, 

e) a felek és képviselőik megnevezése, 

f) a tárgyaláson a felek részéről részt vevő személyek megnevezése, 

g) a felek részvételének vagy távolmaradásának megállapítása, 

h) a tanúk, a szakértők, a tolmács és más személyek megjelölése, 

i) a tárgyalás menetének rövid leírása, bizonyítás anyagának megjelölése, 

j) a felek nyilatkozatai, 

k) a tárgyalás elhalasztásának vagy az eljárás befejezésének indokaira való utalás, 

l) a meghozott döntés rendelkező részének vagy határozat egészének leírása, vagy a 

döntés kihirdetése időpontjának meghatározása, 

m) a tanács tagjainak (egyesbíró) aláírása, háromtagú tanácsban történő eljárás esetén 

két választottbíró aláírása is elegendő, ha az iratokból kiderül az elmaradt aláírás oka, 

n) a jegyzőkönyv keltének helyét és idejét. 

 

 

16. § A dopping fellebbviteli bizottság ügydöntő határozata 

 

1. Az eljáró tanács az eljárást határozattal fejezi be, melyben a megfellebbezett határozatot 

helybenhagyja, vagy megváltoztatja azt. Az eljáró tanács határozatát többségi szavazással 

hozza. 

 

2. A költségek viseléséről az eljáró tanács az eljárást befejező határozatban rendelkezik. 

 

3. A határozatnak tartalmaznia kell: 

a) az eljárás megnevezését, 

b) az ügy számát, 

c) a határozathozatal helyét és időpontját, 

d) a felek és az eljárásban résztvevő más személyek megnevezését, 

e) az ügy körülményeinek rövid kifejtését, 

f) a döntést a fellebbezésről, valamint a választottbírósági díjak és költségek viseléséről, 

g) az indokolást, 

h) a határozat elleni jogorvoslat lehetőségét, 

i) a választottbírók (egyesbíró) nevének feltüntetését, 

j) a határozat keltének helyét és idejét, 

k) a választottbírák aláírását. 

 

4. Az eljáró tanács az ügydöntő határozatot 

a) a tárgyalás berekesztése után szóban kihirdeti – a rendelkező rész és annak rövid 

indokolásával, majd 15 napon belül írásba foglalja vagy  

b) a határozat kihirdetését 15 napra elhalasztja. 

 

5. Az ügydöntő határozat kézbesítése iránt a HUNADO intézkedik a HUNADO Szabályzat 

alapján. 
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6. Az ügydöntő határozatot az eljáró tanács elnöke továbbítja a Titkárságnak. A Titkárság 15 

napon belül intézkedik a határozat angol nyelvre való fordításáról. Az angol nyelvű határozat 

záradékában utalni kell arra, hogy kétség esetén a magyar nyelvű határozatot kell irányadónak 

tekinteni.  

 

7. A Titkárság a magyar és az angol nyelvű határozatot megküldi a HUNADO részére abból a 

célból, hogy a HUNADO Szabályzatban foglaltak szerint értesítendő személyek részére 

továbbítsa. 

 

17. § A választottbírói honorárium 

 

1. A választottbírákat megillető honorárium bruttó 200.000 Ft/fő eljárásonként. 

 

2. Amennyiben a dopping fellebbviteli bizottság tanácsban jár el, a választottbírói 

honoráriumok összegét egybe kell vonni, majd az így megállapított összeg 40 %-a az eljáró 

tanács elnökét, további 30-30 %-a pedig az eljáró tanács tagjait illeti meg. 

 

3. A választottbíró részére az 1-2. pontban foglaltak szerint megállapított választottbírói 

honorárium bruttó összegének közterhekkel csökkentett része kerül kifizetésre. 

   

18. § Az eljárás költségeinek viselése 

 

1. Az eljárás költségei: 

 a) a választottbírói honorárium és annak közterhei, és  

 b) az eljárás egyéb költségei, a Választottbíróság működési költségeinek kivételével. 

 

2.  Amennyiben az eljáró tanács a megfellebbezett határozatot helybenhagyja vagy a fellebbező 

fél hátrányára megváltoztatja, az eljárás költségeit a fellebbező fél köteles viselni. Amennyiben 

az eljáró tanács a határozatot a fellebbező félre nézve kedvezően megváltoztatja, az eljárás 

költségeinek viselésére a HUNADO-t kötelezi vagy az eljárás költségeit megoszthatja a 

fellebbező fél és a HUNADO között. 

 

3. Az 1. a) és b) pontok szerinti eljárási költségeken túl valamennyi fél viseli saját költségét. 

Így különösen, a felek kötelesek az általuk indítványozott bizonyítás költségeinek viselésére, 

ideértve a szakértő költségeinek viselését is. A fél köteles az általa igénybevett jogi képviselő 

és tolmács költségeinek a megfizetésére. 

 

19. § Hatálybalépés 

 

1. A Sport Állandó Választottbíróság mint dopping fellebbviteli bizottság Választottbírói 

Testülete ezen Eljárási Szabályzatot 2021. december 9-én elfogadta, valamint azt a Magyar 

Olimpiai Bizottság Elnöksége 2021. december 10-én jóváhagyta, így annak rendelkezéseit 

2021. december 10-től kell alkalmazni, a hatálybalépés napján folyamatban lévő valamennyi 

ügyben is. 

 

Budapest, 2021. december 10. 

 

 

Magyar Olimpiai Bizottság Elnöke   Sport Állandó Választottbíróság Elnöke 

 


