Gaming és eSport Sportági Szövetség
Doppingszabályzata

Jelen Szabályzatot a Gaming és eSport Sportági Szövetség Elnöksége 3/2018. (XI.06.) határozatával
fogadta el és 2018. november 6. napjával hatályba léptette.
Budapest, 2018. november 6.

Hatályos:
2018. november 6.

1. CIKK
A DOPPINGSZABÁLYZAT CÉLJA
1. Tekintettel arra, hogy
a) a Gaming és e-Sport Sportági Szövetség (a továbbiakban: „GeS”) célja a gaming és eSport
sportágakban versenyző sportolók lelki, szellemi, érzelmi és testi egészségének előmozdítása,
fenntartása és megőrzése; és
b) a GeS a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: „Stv.”) 19. § (3) bekezdésének b) pontja
és 28. § (1) bekezdésének 1. mondata szerinti sportági szövetségként gaming és eSport versenyeket
szervez a Versenyszabályzatban foglaltak szerint; és
c) a Stv. és a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: „Kormányrendelet”) tiltott szerek használatával, tiltott módszerek alkalmazásával
vagy más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás kifejtésével
összefüggésben kötelezettségeket ró a sportolókra, mint versenyzőkre, a sportszakemberekre és a
versenyszerű sportban részt vevő sportszervezetekre
a GeS a jelen doppingszabályzatot (a továbbiakban: „Doppingszabályzat”) alkotja meg és fogadja el.
2. Fentiekre, továbbá az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatban foglaltakra tekintettel a jelen
Doppingszabályzat célja, hogy meghatározza a GeS által szervezett versenyeken, rendezvényeken a
Stv.-ben és a Kormányrendeletben írt meghatározott tiltott szerek használatára, tiltott módszerek
alkalmazására vagy más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás
kifejtésére vonatkozó szabályokat és ezáltal hozzájáruljon
a) a gaming és az eSport versenyeken részt vevő sportolók számára azonos versenyfeltételek
megteremtéséhez és a versenyek tisztaságának megóvásához; és
b) a sportolók testi és lelki egészségének megőrzéséhez; és
c) a sportszerűség és a fair play elvének érvényre juttatásához.

2.CIKK
A DOPPINGSZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Jelen Doppingszabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden, Magyarország területén megrendezésre
kerülő olyan egyéni vagy csapatos, egy vagy több fordulóból, játéknapból álló gaming és/vagy eSport
megmérettetésre, amelyet a GeS a Versenyszabályzatban foglaltak szerint szervez vagy egyébként a
GeS versenynaptárában szerepel (a továbbiakban: „Verseny”).
2. Jelen Doppingszabályzat személyi hatálya kiterjed:
a) a GeS-re;
b) a GeS-ben tag sportszervezetekre (a továbbiakban: „Sportszervezet”);
c) a Sportszervezettel tagsági vagy szerződéses jogviszonyban álló, valamint egyébként a Versenyen
részt vevő sportolóra (a továbbiakban: ”Sportoló”); és
d) a
GeS
sportszakembereire
és
alkalmazottaira,
a
Sportszervezetnél
tevékenykedő
sportszakemberekre, illetve alkalmazottakra, társadalmi munkában tevékenykedő személyekre (a
továbbiakban együttesen: „Sportszakember”).

3.CIKK
A SPORTOLÓ ÉS A SPORTSZAKEMBER KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Sportoló és a Sportszakember köteles
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a) sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a – különösen a Kormányrendeletben írt tiltólistán (a
továbbiakban: „Tiltólista”) foglalt – kábítószerek, tiltott teljesítményfokozó szerek, készítmények,
élettani vegyületek és módszerek bármilyen módon történő használatától, továbbá nem
alkalmazhat, illetve nem forgalmazhat tiltott teljesítményfokozó szereket, készítményeket és
módszereket (a továbbiakban: „Dopping”);
b) a doppingellenőrzésen részt venni, annak szabályait betartani és azt nem akadályozni, így
különösen köteles a doppingellenőrzés manipulációjától, befolyásolásától, meg nem engedett
módon történő módosításáról és meggátolásától tartózkodni.
2. A Sportoló továbbá köteles
a) elkerülni különösen, hogy tiltott szer kerüljön a szervezetébe, valamint hogy ő maga vagy vele
összefüggésben más személy tiltott módszert alkalmazzon;
b) tartózkodni a Tiltólistán szereplő tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy
más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás kifejtésétől, a
doppingvétséget vagy büntetőeljárást megalapozó magatartások vagy azok kísérletének
elkövetésétől;
c) alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak.
3. A Sportszakember továbbá köteles a doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó
magatartások elkövetésétől és ezek elkövetésének kísérletétől tartózkodni.
4. A Sportoló és a Sportszakember fegyelmi eljárás alá vonható, ha a jelen Doppingszabályzatban
foglaltakat megszegi, így különösen, ha doppingvétséget követel el, Doppinghoz hozzájárul vagy azt
bármilyen módon elősegíti, vagy Doppingra mást felbújt.

4. CIKK
A GES DOPPINGELLENES TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAI
1. A Dopping megelőzése és leküzdése céljából a GeS folyamatosan és rendszeresen ellenőrző,
felvilágosító és nevelő tevékenységet folytat, amelynek célja, hogy a Sportoló és/vagy a Sportszakember
a sportteljesítmény fokozása érdekében Doppingot ne használjon és/vagy ne alkalmazzon,
doppingvétséget ne kövessen el.
2. Ennek érdekében a GeS különösen
a) a Sportolók, Sportszakemberek és a Sportszervezetek számára megfelelő szakemberek részvételével
és bevonásával felvilágosító és nevelő tevékenységet végez;
b) együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő hazai és nemzetközi szervezetekkel;
c) a doppingellenes tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket megteremteni;
d) a mindenkori Tiltólistát a GeS a honlapján elérhetővé teszi;
e) az általa végzett doppingellenes tevékenységről tájékoztatót készít;
f) a Doppingot elkövető Sportolók és Sportszakemberek ellen fegyelmi eljárás folytat le a Fegyelmi
Szabályzatban foglaltak szerint.

5. CIKK
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Doppingszabályzatot a GeS Alapszabályával és egyéb szabályzataival összefüggésben kell
értelmezni.

2. Jelen Doppingszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Stv. és a Kormányrendelet rendelkezései
megfelelően alkalmazandóak.
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