
Dopping szabályozásokkal kapcsolatos kérdések a dön tnöki vizsgához 

1.) A doppingellenőrzésre történő kijelölés versenyen az alábbi időpont(ok)ban lehetséges: 
a.) közvetlenül a nevezés után 
b.) közvetlenül a verseny befejezése után  
c.) a verseny teljes időtartama alatt bármikor 

 
2.) Mely versenyeken szükséges a rendezőnek mintavételre alkalmas helyiséget biztosítani? 

a.) csak WDSF és nemzetközi versenyeken 
b.) minden versenynaptárban szereplő kiemelt versenyen 
c.) az MTáSZ versenyrendszerében szervezett minden versenyen  

 
3.) A versenyrendezőnek gondoskodnia kell róla, hogy a mintavételi helyiségben: 

a.) elkülönített váró- és adminisztrációs helyiség valamint mosdó legyen 
b.) versenyzőnként legalább 1,5 liter bontatlan palackozott ásványvíz és megfelelő higiénés 

körülményeket biztosító eszközök álljanak rendelkezésre 
c.) az a.) és b.) válaszban felsorolt feltételek mi ndegyike teljesüljön  

 
4.) Az táncsport elsőfokú doppingeljárásai lefolytatásáért felelős testület 

a.) az MTáSZ fegyelmi bizottsága 
b.) a HUNADO keretei között, az MTáSZ delegáltjának  elnökletével m űködő háromf ős 

doppingbizottság  
c.) a HUNADO kereti között, a MOB delegáltjának elnökletével működő háromfős 

doppingbizottság 
 

5.) Táncsportban doppingellenőrzés céljából az alábbi módszerrel lehet mintát venni: 
a.) vizelet-mintavétellel 
b.) vérvétel útján 
c.) vizlet-mintavétellel és vérvétel útján is  
 

6.) Doppingellenőrzés során  
a.) a mintavétel szakaszát kivéve kísér őként végig jelen lehet a versenyz ő által 

megjelölt személy  
b.) kísérőként végig jelen lehet a versenyző által megjelölt személy 
c.) a doppingellenőrökön és a versenyzőn kívül nem lehet jelen más személy 
 

7.) A versenyen doppingellenőrzés alá vonható 
a.) bármely, az adott versenyre benevezett, 18. életévét betöltött versenyző 
b.) bármely, az adott versenyre benevezett versenyz ő 
c.) bármely, az adott versenyen rajthoz álló versenyző 
 

8.) Milyen fogalmat takar a következő meghatározás? „A vizsgálat-eloszlási tervezést, a 
mintavételt és –kezelést, a laboratóriumi elemzést, az előzetes felülvizsgálati eljárást, a 
doppingeljárást és a jogorvoslatot magába foglaló eljárás.” 
a.) doppingellen őrzés 
b.) doppingellenes tevékenység 
c.) doppingeljárás 
 

9.) Kik kapják meg a doppingellenőrzési űrlap 1-1 példányát? 
a.) a versenyz ő, a HUNADO, az MTáSZ és a minta kezelését végz ő laboratórium  
b.) a versenyző, a HUNADO, a MOB és az MTáSZ 
c.) a versenyző, a HUNADO, a MOB és a minta kezelését végző laboratórium 
 



10.) A mintavételi eljárás végén kinek kell aláírásával igazolnia, hogy a kapcsolódó dokumentáció 
pontosan tükrözi a versenyzővel végzett mintavételi eljárás adatait? 
a.) a doppingellenőrnek 
b.) a versenyzőnek 
c.) a doppingellen őrnek és a versenyz őnek 
 

11.) A doppingellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a versenyző a versenytől visszalép, továbbá 
ha a verseny előtt vagy a versenyen megsérül. 
a.) igaz  
b.) hamis 

 
12.) A versenyhelyszínen biztosított mintavételi helyiség a verseny teljes időtartama alatt kizárólag 

csak a mintavételi eljárással összefüggésben használható.  
a.) igaz 
b.) hamis  

 
13.) Kiskorú versenyző esetében a mintavételi eljárás kizárólag akkor folytatható le, ha a kiskorú 

versenyzővel egy felnőtt kísérő is jelen van. 
a.) igaz  
b.) hamis 
 

14.) A versenyrendezőnek doppingellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket csak az előre bejelentett doppingellenőrzés esetén kell biztosítania. 
a.) igaz 
b.) hamis  
 

15.)  Táncsportban a doppingellenőrzés általában vizelet-mintavétellel történik. 
a.) igaz  
b.) hamis 
 

16.) A doppingellenőrzés során a mintavételi helyiségnek a sportrendezvény helyszínéhez olyan 
közel kell lennie, amennyire az lehetséges. Erről a szervezőnek kell gondoskodnia. 
a.) igaz  
b.) hamis 
 

17.) A hazai nemzeti doppingellenes szervezet a Hungarian National Anti-doping Organization 
(HUNADO). 
a.) igaz  
b.) hamis 
 

18.) A doppingellenőröknek érvényes megbízólevéllel kell rendelkezniük, amelyet a HUNADO állít 
ki. 
a.) igaz  
b.) hamis 
 

19.) A doppingellenőrzésre történő kijelölés után a versenyző mellé ki kell rendelni egy kísérőt, aki 
a mintavételre történő megjelenésig a versenyző mellett tartózkodik.  
a.) igaz  
b.) hamis 
 

20.) Kirendelt kísérőnek a doppingellenőr nem jelölhető ki. 
a.) igaz 
b.) hamis  


