Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO)
Doppingbizottsága

HUNADO/2020/DE/07

DOPPINGELJÁRÁSBAN HOZOTT HATÁROZAT
A Nemzeti Doppingellenes Szervezet (továbbiakban: „HUNADO”) szervezeti keretei
között működő Doppingbizottság lovassportban versenyző sportoló doppingvétséget
megalapozó magatartása ügyében 2020. október 15. napján a HUNADO központi
irodájában (1146 Budapest, Thököly út 31-33/B. 2. emelet) megtartott doppingfegyelmi
tárgyalás eredményeként a következő határozatot hozta.
Tóth László (születési idő: 1987-09-22) sportolót (a továbbiakban: "Sportoló") a
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: „Korm. rendelet”) 12. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti
doppingvétség elkövetése miatt, a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés ab) pontja alapján a
sportolói versenyengedély felfüggesztésének napjától, azaz 2020. augusztus 28. napjától
számított 4 éves időtartamra szólóan a versenyrendszerben szervezett versenyen vagy
sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és
sportszervezet, sportszövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől
eltiltja. A Sportoló részére az eltiltás hatálya alatt verseny- illetve rajtengedély nem
állítható ki, a Sportoló az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként nem tevékenykedhet.
A doppingvétség elkövetésének napjától a Sportoló által elért versenyeredmények
megsemmisítendők, amennyiben pedig sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb
juttatást, elismerést kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 21 napon belül fellebbezés nyújtható be a
Nemzetközi Sport Döntőbírósághoz a
Château de Béthusy
Avenue de Beaumont 2
CH-1012 Lausanne, Switzerland
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címre angol vagy francia nyelven.
A doppingeljárás lefolytatásával összefüggésben felmerülő költségeket - a Sportoló által
indítványozott eljárási cselekmények kivételével - a HUNADO viseli.
INDOKOLÁS
I.
A Doppingbizottság az eljárás iratai (kijelölő nyomtatvány; doppingellenőrzési űrlap; a
seibersdorfi WADA akkreditált laboratórium LC 2770/20 számú, pozitív eredményt
tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyve; a HUNADO értesítései; az előzetes felülvizsgálati
eljárásról készült jegyzőkönyv és annak kísérőlevele, valamint a „B” jelű minta analíziséről
szóló laboratóriumi jelentés), valamint a doppingfegyelmi tárgyaláson elhangzottak alapján a
következő tényállást állapította meg.
A HUNADO vezetője 2020. augusztus 18. napján kelt levélben értesítette a Sportolót és a
Magyar Lovassport Szövetséget (a továbbiakban: Szövetség), az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságát (a továbbiakban: „EMMI") és a Magyar
Olimpiai Bizottságot (a továbbiakban: „MOB”) arról, hogy 2020. augusztus 1. napján, az
Országos Kiemelt GP 3. fordulóján (mintavétel helye: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest,
Kerepesi

út

7.)

elvégzett,

versenyen

történő

mintavételt

követően

a

Sportoló

vizeletmintájának doppingellenőrzésére került sor, amelynek során a Sportoló A/B 4574486
üvegszámú „A” mintájában amfetamin került kimutatásra. A HUNADO a doppingellenőrzési
űrlap megküldése mellett tájékoztatta a Sportolót, a Szövetséget, az EMMI-t és a MOB-ot
arról, hogy az előzetes felülvizsgálati eljárás lefolytatását megkezdte, illetve csatolta a
seibersdorfi WADA által akkreditált laboratóriumnak az ügyben keletkezett vizsgálati
jegyzőkönyvét a pozitív „A” mintáról.
Az előzetes felülvizsgálati eljárást a HUNADO lefolytatta, melynek jegyzőkönyvbe foglalt,
2020. augusztus 26. napján kelt eredményét megküldte a Sportoló, a Szövetség, az EMMI és a
MOB részére, miszerint a Sportoló „A” mintájának vizsgálata során tiltólistán szereplő szerre
gyógyászati célú mentességgel (ún. TUE engedéllyel) nem rendelkezett, illetve nem történt
eltérés a mintavétel és a vizsgálat során a vonatkozó nemzetközi követelményektől. A
HUNADO egyúttal tájékoztatta a Sportolót, hogy saját költségére kérheti a „B” jelű
mintájának analízisét, továbbá az "A" és a "B" jelű minta részletes laboratóriumi vizsgálati
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dokumentációjának rendelkezésre bocsátását. A Sportoló a "B" minta analízisét és a vizsgálati
dokumentáció beszerzése iránti igényét határidőben indítványozta. A „B” minta elemzéséről
szóló laboratóriumi jelentés az „A” jelű minta analitikai eredményét megerősítette.
A fentiek alapján a Doppingbizottság elnöke a Sportoló ellen 2020. október 1. napján
doppingeljárást indított.
A 2020. október 15. napján megtartott doppingfegyelmi tárgyaláson a Sportoló elismerte azon
tényt, hogy a mintájában jelen volt a tiltott szer, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem
fogyasztott amfetamint, és egyéb magyarázattal sem tudott szolgálni arra, hogy a tiltott szer
milyen módon került a szervezetébe. Elmondta, hogy számos alkalommal esett át
doppingellenőrzésen, és soha nem szolgáltatott pozitív mintát. Előadta azt is, hogy főként
nemzetközi sportesemények résztvevője.
A Sportoló további bizonyítási indítvánnyal azt követően sem élt, hogy a Doppingbizottság
felhívta a figyelmét a bizonyítás szabályaira és arra a tényre, hogy a bizonyítási teher a
Sportolón nyugszik.
II.
A Doppingbizottság a következő megállapításokat teszi:
A doppingeljárásra az első fokon eljáró Doppingbizottság rendelkezett hatáskörrel, mivel a
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint annak hatálya kiterjed az országos sportági
szakszövetségekre, valamint az igazolt sportolókra. A Sportoló a mintavétel idején a
Szövetség által kiállított versenyengedéllyel rendelkezett.
Az eljáró Doppingbizottság megállapítja, hogy a Sportoló megvalósította a Korm. rendelet 12.
§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt doppingvétséget azzal, hogy a testéből
származó mintában tiltott szer volt jelen. A Sportoló mintájában amfetamin került kimutatásra
(S6/A csoport - Nem meghatározott stimulánsok). A Tiltólista értelmében az S6/A csoportba
tartozó szerek nem meghatározott szereknek minősülnek.
A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének a) pont ab) alpontja alapján, a 12. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén a
Doppingbizottság a versenyrendszerben szervezett, vagy sportszövetség, sportszervezet
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versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett
edzésen, edzőtáborban való részvételtől 4 év időtartamra tiltja el a versenyzőt, amennyiben a
doppingvétség nem meghatározott szert érint és a versenyző nem tudja bizonyítani, hogy nem
terheli szándékosság.
Tekintettel arra, hogy a doppingeljárás során a Sportoló nem bizonyított olyan körülményt,
amely a büntetés enyhítésének alapjául szolgálna, a Doppingbizottság a Korm. rendelet
enyhítő rendelkezéseinek alkalmazására nem látott lehetőséget.
A Korm. rendelet. 30. § (5) bekezdése alapján az eltiltás időtartamába a versenyengedély
felfüggesztésének időtartamát be kell számítani. A Szövetség a Sportoló versenyengedélyének
előzetes felfüggesztéséről 2020. augusztus 28. napján rendelkezett, ezért a Doppingbizottság
az eltiltás kezdő napját 2020. augusztus 28. napjával állapította meg.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 14. § (2a) bekezdése szerint nemzetközi minősítésű
sportoló doppingellenes sportfegyelmi büntetéssel szemben kizárólag a Nemzetközi
Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordulhat. A Doppingbizottság megállapítja, hogy a Sportolót a
sportág nemzetközi szövetsége (FEI) nemzetközi minősítésű sportolóként tartja nyilván.
A fentieken túlmenően a Doppingbizottság felhívja a Sportoló figyelmét arra, hogy a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a versenyző tartózkodni köteles tiltott
teljesítményfokozó szerekre és módszerekre vonatkozó, doppingvétséget vagy büntetőeljárást
megalapozó magatartások vagy azok kísérletének elkövetésétől. Továbbá a Korm. rendelet
11. § (1) és (3) bekezdése rögzíti, hogy a versenyző a tisztességes játék elve alapján, a
doppingmentes felkészülés és versenyzés követelményeit mindenkor köteles betartani. Ennek
keretében kötelezettsége elkerülni, hogy tiltott szer kerüljön a szervezetébe. A versenyző
felelős a szervezetéből származó mintából a rendelet és a vonatkozó nemzetközi követelmény
alapján kimutatott bármilyen tiltott szer, származék vagy marker jelenlétéért, tiltott szer
használatáért, valamint megkísérelt használatáért, vagy tiltott módszer alkalmazásáért, vagy
megkísérelt alkalmazásáért, függetlenül attól, hogy a jelenlét, használat, alkalmazás
tekintetében legalább gondatlanság, vagy a megkísérelt használat, alkalmazás tekintetében
szándékosság terheli.
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A Doppingbizottság felhívja a Sportoló figyelmét a Korm. rendelet 31. § (3), (4), (5), (7) és
(8) bekezdéseiben foglaltakra, amely szerint
−

az eltiltás hatálya alatt a versenyző köteles a doppingellenőrzés végrehajtásához
szükséges adatokról – a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző esetén
ideértve a tartózkodási helyét – és azok megváltozásáról a Szövetséget és a HUNADO-t
tájékoztatni, e célból a www.antidopping.hu rendszerében magát a jelen határozat
meghozatalát követően haladéktalanul sportolóként regisztrálni és versenyen kívüli
vizsgálatok céljából rendelkezésre állni;

−

ha az eltiltás hatálya alatt álló versenyző a szervezett sporttevékenységben való
részvételtől visszavonul, és versenyzői jogállása megszűnik, de később vissza kíván térni
versenyzőként a szervezett sporttevékenységben való részvételhez, akkor a szövetség és a
HUNADO egyidejű értesítése mellett vállalja, hogy a visszavonulásának időpontjában az
eltiltás büntetésből még hátralévő időtartammal megegyező időszakban versenyen kívüli
doppingellenőrzésének aláveti magát;

−

az

eltiltás

hatálya

alatt

álló

versenyző

szervezett

sporttevékenységbe

való

visszatérésének feltétele a sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatában
meghatározott számú, de legalább 1 negatív eredményű mintaszolgáltatás teljesítése,
ezért a Doppingbizottság felhívja a Sportoló figyelmét, hogy az eltiltás lejártát
megelőző 6 hónappal írásban jelezze a HUNADO felé, amennyiben az eltiltás leteltét
követően a szervezett sporttevékenységbe vissza kívánna térni;
−

az eltiltás hatálya alatt álló versenyző részt vehet a sportszervezet, szövetség által
szervezett edzésen, edzőtáborban, vagy használhatja a sportszervezet, szövetség
sportlétesítményeit az eltiltás időtartamának utolsó 2 hónapjában;

−

az eltiltás hatálya alatt álló versenyző sportszakemberként nem tevékenykedhet,
amennyiben pedig a versenyző megsérti az eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi
tilalmat, az eredetileg kiszabott eltiltási időtartam utolsó napján az eltiltás időtartama
újrakezdődik.

A leírtak alapján az eljáró Doppingbizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Doppingbizottság fel kívánja hívni a Sportoló figyelmét arra a tényre is, hogy az
eltiltás hatálya alatt is közreműködhet más versenyző, csapat vagy sportszakember
doppingvétségének (különösen: tiltott szerrel való kereskedelem, üzérkedés, birtoklás,
előállítás, használat) a felderítésében vagy bizonyításában, ebben az esetben a jelen
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határozattal

kiszabott

eltiltás

időtartamának

legfeljebb

háromnegyed

része

felfüggeszthető. Amennyiben a Sportoló e körben együtt kívánna működni a HUNADOval, úgy kellő időben vegye fel a kapcsolatot a HUNADO munkatársaival.
Az eljárás során sportszakember sportfegyelmi felelőssége nem merült fel.
A doppingfegyelmi tárgyaláson tanácskozási joggal részt vett:
Dr. Vaska Ottilia – Magyar Olimpiai Bizottság
Budapest, 2020. október 15.

Dr. Mile Attila
a DB elnöke
Dr. Szabó Gergely Balázs
a DB tagja

Dr. Reinhardt Ákos
a DB tagja

Értesítést kap:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sportoló
Magyar Lovassport Szövetség
Irattár
Dr. Tiszeker Ágnes, a HUNADO vezetője
Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
FEI
WADA
Magyar Olimpiai Bizottság

Kiadva Budapesten, 2020. október 21. napján

Dr. Szabó Gergely Balázs, LL.M.
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