
VERSENYZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK 

ÁLTALÁNOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK 

 

294.§ 

 

Állategészségügyi fogalmak: 

 

a) Pályaállatorvos: Az az állatorvosi gyakorlatra jogosító engedéllyel rendelkező állatorvos, aki a 

Versenyszervezővel szerződéses jogviszonyban áll. 

b) Ellátó/kezelő állatorvos: Az az állatorvosi gyakorlatra jogosító engedéllyel rendelkező állatorvos, 

aki a ló idomárjával, vagy tulajdonosával ellátási szerződést köt, vagy a ló ellátására megbízást kap. 

c) Idomító telep (Tréning telep): Minden olyan hely ahol idomítási jegyzékbe vett ló tartózkodik. 

d) Gyógykezelés/ állatorvosi kezelés fogalma: Bármilyen anyag (beleértve bármilyen gyógyszer) 

beadása, továbbá bármilyen módszer vagy terápia alkalmazása, melynek közvetlen hatása van a lóra. 

e) Kezelési Napló: A Versenyszervező által kiadott egységes - szigorú számadású - dokumentum, 

melyben a tréningben lévő lovak állatorvosi kezelései naprakészen vezetve vannak. Naprakész 

vezetéséért és a gyógykezelések nyilvántartásáért az idomár felel. A Kezelési Naplóba a kezelést 

végző állatorvos köteles bejegyzi a kezelt ló nevét, diagnózist, alkalmazott gyógyszereket, dózissal és 

a kezelés időtartamát. Bejegyzését aláírással és pecséttel hitelesíti. Amennyiben a Kezelési Napló 

kitöltését a kezelést végző állatorvos a kezelés alkalmával elmulasztja, akkor az idomárnak 

kötelessége haladéktalanul jelezni a mulasztást a Versenyszervező és a V.I. felé.  

Az elmúlt évre szóló Kezelés Naplót az idomár köteles leadni a következő évi működési engedély 

kérelem leadásakor. Leadáskor kézhez veszi a következő évre szóló Kezelési Naplót. Idomítási 

tevékenység befejezése esetén a kezelési naplót le kell adni a Versenytitkárnak. 

f) Doppingállatorvos: Dopping mintavétellel megbízott állatorvos vagy megbízott helyettese. 

Doppingállatorvos versenypályán nem kezelhet tréninglistán szereplő versenylovat kivéve elsősegély 

nyújtása. 

g) Dopping mintavétel ellenőr: A V.I. megbízottja dopping mintavételnél. A Dopping mintavétel 

ellenőr a V.I. által megbízott azon személy, aki az L.F.B. által kijelölt bizottság előtt vizsgát tett 

dopping mintavételi szabályokból. Dopping mintavétel ellenőr és közeli hozzátartozóik nem lehetnek 

érdekeltek a magyarországi lóversenyzésben, lovat nem futtathatnak, s fogadásokat nem köttethetnek 

és nem kötnek. 

h) Az állategészségügyi szolgáltatás megrendelője, a szolgáltatás megrendelésével egy időben köteles 

ismertetni e szabályzatot, az állategészségügyi szolgáltatást nyújtó állatorvossal. 

 

295. § 

 

Az idomítási jegyzékre való felvétel érvényes állategészségügyi feltételei: 

 

a) A lovakat évente egyszer kötelező fertőző kevésvérűségre (EIA) irányuló szerológiai vizsgálat alá 

vetni. 

b) A lovakat 3 évente kötelező takonykórra (Malleus) irányuló vizsgálat alá vetni. 

c) A lovakat kötelező lóinfluenza ellen megfelelő vakcinás védelemben részesíteni, a következő 

szempontok szerint: 

- alapimmunizálás (2 db oltás min. 21, max. 90 napos időintervallumon belül), 

- félévente emlékeztető oltás (türelmi idő 21nap) 

- a türelmi időszakot meghaladó vakcinázási késedelem esetén a lovat újra kell alapimmunizálni. 

d) A tetanus, EHVés WNV elleni védelem ajánlott. 

e) A lovakat kötelező minimum 1/2 évente megfelelő antiparazitikus kezelésben részesíteni. 

f) A versenypályára csak olyan lovat szabad beszállítani, amely a versenypályán lévő lovakkal azonos 

állategészségügyi státuszú és ez érvényes állategészségügyi okmánnyal, (lóútlevél) hitelt érdemlően 

bizonyítható, továbbá megfelel a szállítás általános feltételeinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PÁLYAÁLLATORVOSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES 

SZABÁLYOK 

 

296.§ 

 

A Pályaállatorvos feladatai versenynapokon kívül 

 

a) A Versenyszervező felügyelete alá tartozó tréningtelepek és versenypályák állategészségügyi, 

járványvédelmi és állatvédelmi szabályainak betartása és betartatása. Ennek során irányadók a 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet és az ezt kiegészítő hatályos jogszabályok rendelkezései. 

Akadályoztatottsága esetén helyettesítéséről köteles gondoskodni. 

Az istállókban vagy a pályákon észlelt, a lovakra nézve balesetveszélyt jelentő körülményt jelzi az 

idomárnak, illetve a telep üzemeltetőjének. 

b) Az állategészségügyi szabálytalanságok esetén az érintetteket felszólítja azok megszüntetésére, 

egyidejűleg jelentést tesz a versenyszervezőnek, a Versenyintézőségnek, szükség esetén a hatósági 

állategészségügyi szolgálatnak. Azokról a szabálytalanságokról, amelyek ismétlődve előfordulnak, a 

Pályaállatorvos jelentést tesz az L.F.B. felé. 

c) Az idomítási jegyzékbe vétel állategészségügyi feltételeinek teljesülését ellenőrzi. Az idomítási 

jegyzékbe vételt állategészségügyileg jóváhagyja vagy elutasítja. 

d) Mielőtt a Versenytitkár egy lovat az idomítási jegyzékbe fölvesz, a Pályaállatorvos a lóútlevelével 

egyidejűleg bemutatott lovat megvizsgálja, azonosítja. A ló azonosító igazolványát (lóútlevelet) 

aláírásával felelősen hitelesíti. 

e) A tréningistállókat havonta legalább egyszer ellenőrzi. 

f) A tréningtelepeken és versenypályán (pályákon) tartózkodó lovakról és azok mozgásáról szóló 

naprakész nyilvántartás vezetését ellenőrzi. 

g) A folyamatos állategészségügyi ellátás biztosítottságát ellenőrzi. A Kezelési Naplón és az 

útleveleken keresztül felügyeli az idomítási jegyzékben szereplő lovakon végzett állatorvosi 

beavatkozásokat, a trénerekkel vagy futtatókkal szerződésben lévő ellátó állatorvosok munkáját. 

h) A takarmányozás, takarmánykezelés, és –tárolás, a trágyakezelés és –tárolás szakszerűségét, lovak 

egészségi állapotát szúrópróbaszerűen ellenőrzi. 

i) A rendszeres és soron kívüli fertőtlenítéseket előírja, ellenőrzi. Rágcsálók, rovarok irtását elrendeli, 

végrehajtását ellenőrzi. 

j) Indokolt járványvédelmi helyzetben a versenyszervezővel együttműködve a telepek, a versenypálya 

és az istállók állatforgalmát korlátozza, felfüggeszti.  

k) A pályaállatorvosnak és /vagy megbízott helyettesének minden nap meghatározott időben 

személyesen a versenypályán /tréningtelepen kell tartózkodnia és  a nap további, meghatározott 

időpontjában is telefonon elérhetőnek kell lenni a trénerek és a kezelő/ellátó állatorvosok számára. 

 

297.§ 

 

A Pályaállatorvos feladatai versenynapokon 

 

a) Állategészségügyi és állatvédelmi szempontból ellenőrzi a futópályákat és a versenyeket. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsán megalapozott kifogásai merülnek fel, úgy azokat haladéktalanul 

jelenti a V.I.-nek, amely testület megteszi belátása szerint a szükséges intézkedéseket. A versenyek 

megkezdése előtt ellenőrzi és azonosítja a programon szereplő lovakat, majd a versenyképteleneket a 

V.I.-nél lejelenti. 

b) A versenyek előtt a lovakat ellenőrzi, rendellenességek esetén a V.I.-t haladéktalanul tájékoztatja. A 

V.I.-t tájékoztatja a lejelentett ló egészségi állapotáról és a lejelentés indokáról. 

c) Melegítést felügyeli, melegítés közben feltűnő állategészségügyi problémát haladéktalanul jelenti a 

V.I.-nek. 

d) Jelenti a V.I.-nek ha egy ló a verseny közben vagy a célba érkezés után szenved balesetet, 

orrvérzést, sérülést. 

e) Megállapítja szabálytalan ostorhasználat esetleges jeleit és azt jelenti a V.I.-nek. 

f) Versenynapokon a Pályaállatorvos mindaddig köteles a versenypályán tartózkodni amíg, a V.I. a 

munkájára igényt tart, de minimum az utolsó futam után 30 percig. 

g) A V.I. felé köteles jelenteni, ha versenynapon versenyprogramon szereplő bármilyen lovon 

gyógykezelést végez, vagy tudomást szerez nem általa elvégzett gyógykezelésről. 

 

 

 

 



AZ ELLÁTÓ/KEZELŐ ÁLLATORVOS FELADATAI 

 

298. § 

 

a) A szakma szabályainak, a Versenyzéshez kapcsolódó állategészségügyi szabályok, az egyéb 

állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályok, valamint a szakmai etikai szabályok betartása.  

b) Az elvégzett állatorvosi tevékenység pontos dokumentálása a Kezelési Naplóba. 

c) Versenynapokon, az induló lovakon nem végezhet gyógyszeres kezelést, semmit nem adhat be 

parenterálisan, vagy orr-nyelőcsőszondán keresztül. Az alternatív állatgyógyászati beavatkozásokon 

kívül semmilyen állatorvosi beavatkozást nem végezhet. Versenynapon köteles a Pályaállatorvost 

előre tájékoztatni abban az esetben, ha olyan istállóba vagy boxba kell bemennie, ahol versenyben futó 

ló tartózkodik. 

d) A Pályaállatorvos értesítése bármilyen okú elhullásról, illetve minden olyan ügyről, amelynek a 

versenyzést, járványvédelmet, állatvédelmet befolyásoló konzekvenciái lehetnek. 

e) A munkája során keletkezett, illetve ahhoz felhasznált veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról, 

elszállításáról gondoskodik. 

f) Az istállókban vagy a pályákon észlelt, a lovakra nézve balesetveszélyt jelentő körülmény jelzése a 

Pályaállatorvos, vagy a telep üzemeltetője felé. 

 

 

ÁLTALÁNOS GYÓGYKEZELÉSI ÉS  

DOPPING MINTAVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

299.§ 

 

1. pont 

a. Tiltott szer/hatóanyag fogalma:  

 Minden olyan anyag, amely hatással lehet vagy hatással van az alul felsorolt szervrendszerek 

közül legalább egyre: 

o idegrendszer, 

o szív és érrendszer, 

o légzőrendszer, 

o emésztőrendszer (kivétel: omeprazole és pantoprazole hatóanyagokat tartalmazó 

gyógyászati készítmények), 

o kiválasztó rendszer, 

o szaporodási rendszer, 

o mozgásrendszer, 

o vérképző szervek, 

o immunrendszer (kivéve fertőző betegségek elleni vakcinák), 

o hormonrendszer. 

 Endokrin kiválasztás termékei és ezeknek a vegyületeknek a szintetikus változatai. 

 Elfedő ágensek. 

 Oxigén szállítók. 

 Olyan hatóanyagok melyek direkt vagy indirekt módon befolyásolják a génexpressziót. 

 Küszöbértékkel rendelkező tiltott szerek: Küszöbértékkel rendelkező tiltott szerek közé azon 

anyagok tartoznak, melyek normál körülmények között megtalálhatóak a lovak szervezetében, 

vagy a takarmánnyal jutnak az állatba, esetleg a takarmányt természetes módon szennyezik 

(például növénytermesztés, betakarítás, szállítás, tárolás során). 

 

Anyag 

megnevezése 
Küszöbérték 

arzén 0,3 μg/ml összes arzén vizeletben 

boldenon 0,015 μg/ml szabad és konjugált boldenon vizeletben mének esetén 

szén-dioxid 36 mmol/l plazmában 

kobalt 0,1 μg/ml összes kobalt vizeletben 

0,025 μg/ml összes kobalt (szabad és fehérjéhez kötött) plazmában 

dimetil-szulfoxid 15 μg/ml dimetil-szulfoxid vizeletben, 

1 μg/ml dimetil szulfoxid plazmában 



estranediol  

(ménekben) 

0,045 μg/ml szabad és glükuronsavval konjugált 5α-estrane-3β,17α-diol 

vizeletben, ha a teszteléskor a szabad és a glükuronsavval konjugált 5α-

estrane-3β,17α-diol meghaladja a szabad és glükuronsavval konjugált 5,10 

estrane-3β,17α-diol koncentrációt vizeletben. 

hidrokortizon 1 μg/ml hidrokortizon vizeletben 

metoxitiramin 4 μg/ml szabad és konjugált 3-metoxitiramin vizeletben 

szalicil-sav 750 μg/ml szalicilsav vizeletben, 

6,5 μg/ml plazmában 

tesztoszteron 0,02 μg/ml szabad és konjugált tesztoszteron vizeletben heréltek esetén, 

100 pg/ml szabad tesztoszteron plazmában heréltek esetén, 

0,055 μg/ml szabad és konjugált tesztoszteron vizeletben kanca csikókban és 

kancákban 

Küszöbértékkel rendelkező tiltott szerek hivatalos határértékekkel. 

 

Omeprazole és pantoprazole hatóanyagokat tartalmazó szerek alkalmazása esetén a ló indulása 

előzetes bejelentéshez kötött. A bejelentést a versenynap kezdetén a Kezelési Napló bemutatásával 

egyidejűleg a V.I.-nél kell megtenni. Bemutatott Kezelési Naplóról a V.I. köteles fénymásolatot 

készíteni. Előzetes bejelentés elmulasztás esetén omeprazole és pantoprazole hatóanyag kimutatása 

doppingvétségnek minősül. 

2. pont 

Pozitív doppingmintának minősül minden olyan eset, amikor a doppingvizsgálat során levett mintában 

bármilyen típusú tiltott szer, tiltott szer metabolit, tiltott szer izomer, tiltott szer metabolitjának 

izomerje, vagy tiltott szer előgyógyszere kimutatható. Küszöbértékkel rendelkező tiltott anyagok 

esetében a megengedett határérték átlépése esetén minősül pozitívnak a minta. 

3. pont 

Aki, a lónál doppingszert vagy tiltott szert alkalmaz, vagy abban közreműködik megsérti az Általános 

Gyógykezelési és Dopping mintavételi Szabályzatot. A doppingvétségért a ló idomárja a felelős. A 

büntetési tételeket a "Dopping büntetési táblázat" tartalmazza. 

4. pont 

A doppingvizsgálatot kizárólag a dopping mintavétel lebonyolításával megbízott Doppingállatorvos 

vagy megbízott helyettese (lásd. továbbiakban: Doppingállatorvos) végezheti el. 

5. pont 

A vizsgálati anyag, a vizelet és vérminta levételéért a Doppingállatorvos a felelős. 

6. pont 

Kezelési Napló vezetését az LFB, V.I., vagy a Versenyszervező ellenőrizheti. Amennyiben az LFB 

vagy a versenyszervező az ellenőrzés során hiányosságokat tapasztal, azt jelenti a V.I.-nek. A testület 

az érvényben lévő Dopping büntetési táblázat alapján az idomárral szemben eljár. 

7. pont 

A következő tiltott szereket, beleértve a hasonló kémiai szerkezettel, vagy biológiai hatással 

rendelkező anyagokat nem lehet beadni a lónak pályafutása során, kivéve kizárólag gyógyászati 

célból. Versenylovakban az alább felsorolt szerek állatgyógyászati célú használatát a trénernek írásban 

kérvényezni kell a V.I.-nél. A kérelmen fel kell tüntetni a kezelni kívánt ló adatait (név, szül. idő, fajta, 

szín, nem, chipszám, tulajdonos, idomár), kezelés tervezett idejét, felhasználni kívánt terméket 

hatóanyaggal és a kezelés indokát. A kérvényt a tréner vagy a tulajdonos kezelő állatorvosa aláírással 

és pecséttel hitelesíti. V.I. a kérvényt a Pályaállatorvos és a Doppingállatorvos segítségével bírálja el. 

A V.I. a kérelem elbírálása után írásban ad tájékoztatást. 

 

 Anabolikus szerek 

o Anabolikus androgén hormonok. 

o Egyéb anabolikus hatású szerek, beleértve de nem kizárólag a szelektív androgén 

receptorokra ható szereket (sARMs). 

o Beta- 2 agonisták, az állatorvos által megfelelő dózisban előírt hörgőtágítók 

kivételével. 

 Peptid hormonok, növekedési hormonok és származékaik 

o A vörösvérsejtek képződését stimuláló szerek, beleértve, de nem kizárólag a 

következőket: erythropoietin (EPO), epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa és 

metoxi- polietilén- glikol- epoetin beta, peginesatide, hypoxiát indukáló faktor (HIF)- 

1 stabilizálók. 

o Növekedési hormonok, növekedési hormon termelődését indukáló faktorok, 

inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1), és egyéb növekedési faktorok. 



o Szintetikus fehérjék és peptidek, valamint az endogén fehérjék és peptidek szintetikus 

analógjai. amelyek nem rendelkeznek engedéllyel orvosi vagy állatorvosi célra. 

 Hormonok és anyagcsere módosító szerek 

o Aromatáz inhibítorok. 

o Szelektív ösztrogén receptor szabályzók (SERMS) és egyéb anti- ösztrogén anyagok. 

o A myostatin funkciót módosító szerek, beleértve, de nem kizárólag a myostatin 

inhibítort. 

o Inzulin és származékai. 

o Peroxiszóma proliferátor aktiváló receptor δ (PPARδ) agonisták, beleértve, de nem 

kizárólag a GW1516- ot. 

o AMPK aktivátorok, beleértve, de nem kizárólag az 5- aminoimidazol- 4- carboxamid- 

1- β- ribofuranozidot (AICAR). 

 

 

Gyógykezelési és dopping mintavételi szabályzat versenynapokon 

 

300.§ 

 

8. pont 

Tilos a verseny napján a versenyprogramon lévő lovon mindennemű állatorvosi beavatkozást végezni, 

a lónak injekciót beadni a Pályaállatorvos és a V.I. tudta és írásbeli engedélye nélkül. Sürgősségi 

ellátás esetén, az ellátó/kezelő állatorvos köteles az esetet, az alkalmazott gyógymódot és 

gyógyszereket a hivatalos Pályaállatorvosnak jelezni. A V.I. a Pályaállatorvos javaslata alapján dönt 

arról, hogy a ló a versenyben indulhat, vagy nem. A Pályaállatorvos minden nemű gyógykezelést, 

állatorvosi kezelést köteles a V.I.-nek bejelenteni és a Versenyrendező által készített 

formanyomtatványt kitölteni. 

9. pont 

Tilos a verseny napján a versenyistállóban tartani bármilyen olyan berendezést, eszközt vagy szert, 

ami tiltott szernek számít, vagy tiltott szer beadására alkalmas lehet [Pl., de nem kizárólag: fecskendő, 

tű, intravénás kanül, infúziós szerelék, infúzió, inhaláló berendezés, orr-nyelőcső szonda, szájon át 

gyógyszerbeadásra alkalmas eszköz, kivétel a kifejezetten a gyártó által lónak előállított vitamin és 

aminosav koncentrátumok, lőkéshullám terápiára alkalmas berendezés]. Ilyen tényállás megállapítása 

dopping vétségnek minősül. 

10. pont 

A V.I., valamint az LFB a versenynapon a versenyprogramon lévő bármely lovon doppingvizsgálatot 

rendelhet el. A vizsgálat elrendelhető futam előtt és futam lefutása után is.  

11. pont 

A Versenyszervező kötelessége, ha egy versenylovon feltűnő és rendellenes magatartás jeleit 

tapasztalja verseny előtt után és alatt, akkor azt a V.I.-nek a tudomására hozza és V.I. elrendelheti a 

doppingvizsgálatot. 

12. pont 

A doppingvizsgálatra kijelölt lónak a mintavételen kötelező megjelenni. Doppingvizsgálaton való 

megjelenés elmulasztása vagy bármilyen olyan cselekedet, mely a mintavételt megakadályozza 

doppingvétségnek minősül. 

13. pont 

A versenyben futó ló szervezetében nem lehetnek tiltott szerek, azok hatása alatt ló versenyben nem 

futhat. 

14. pont 

A doppingvizsgálat elvégzésére hitelesített és lezárt egységcsomagot a V.I. tag, vagy dopping 

mintavétel ellenőr a vizsgálat elrendelésekor adja át a Doppingállatorvosnak. Doppingvizsgálatra a 

V.I. egyszerre csak annyi lovat rendelhet, ahányon a mintavétel szabály szerint elvégezhető. Egy 

Doppingállatorvos egyszerre csak egy lovon végezhet dopping mintavételt. Amennyiben több lovat 

rendelnek vizsgálatra, de csak egy Doppingállatorvos dolgozik a versenynapon, egyszerre csak egy 

lovon végezhető doppingvizsgálat. Amíg ez a vizsgálat nem fejeződik be, addig a várakozó lóval 

elkülönített, de a dopping mintavétel helyéről jól látható helyen kell tartózkodni. 

15. pont 

A mintavételénél jelen kell lenni a hivatalos Doppingállatorvoson kívül a versenyló idomárjának, vagy 

meghatalmazottjának és a V.I. egy tagjának, vagy egy dopping mintavétel ellenőrnek. A 

doppingvizsgálat ideje alatt a versenyló idomárjának, vagy meghatalmazottjának mindvégig jelen kell 

lenni. Amennyiben a futamot követő 15 percen belül a ló idomárja vagy annak a meghatalmazottja a 



mintavételnél nem jelenik meg és nem elérhető, a doppingvizsgálatot nélküle is el kell kezdeni. 

Mintavétel ideje alatt az említettek távollétét a vizsgálati jegyzőkönyvbe be kell írni, a megjegyzés 

rovatba. 

16. pont 

A mintavétel előtt a Doppingállatorvos köteles a ló azonosságáról megbizonyosodni, az azonosításra 

szolgáló hivatalos okmányból, a lóútlevélből. Lóútlevél hiányában a ló versenyben nem futhat. 

17. pont 

A mintavételt az erre a célra kijelölt boxban kell elvégezni. Dopping mintavételre legalább két boxnak 

kell rendelkezésre állni, melynek folyamatos tisztán tartásáról a Versenyrendező gondoskodik. A 

mintavétel előtt az érintett idomár vagy meghatalmazottja a doppingvizsgálatra kijelölt boxot köteles 

szemre vételezni és esetleges észrevételét a V.I. jelen lévő tagjának, vagy Dopping mintavétel 

ellenőrnek jelezni.  

Indokolt esetben a jelen lévő V.I. tag vagy Dopping mintavétel ellenőr és a doppingállatorvos dönthet 

úgy, hogy a mintavételt az érintett ló saját boxában végzik el.  

18. pont 

Az érintett idomár vagy meghatalmazottja a doppingvizsgálatra kijelölt boxot szemrevételezi. Az 

érintett idomár vagy meghatalmazottja kívánságára lehetőség van szájkosár felhelyezésére a 

doppingboxban, a boxban lévő takarmány felvételének megakadályozása céljából. Ilyen esetben 

mindig az érintett idomár vagy meghatalmazottjának feladata biztosítani szájkosarat a 

doppingvizsgálat idejére.  

19. pont 

Mintavételre csak a sértetlen, a gyártó által lezárt egységcsomag alkalmazható. A vizsgálati 

jegyzőkönyvet a vizsgálatnál a Doppingállatorvos vagy V.I. jelen lévő tagja, vagy a Dopping 

mintavétel ellenőr kitölti, Doppingállatorvos lepecsételi és az érintettek a jegyzőkönyvön aláírásukkal 

igazolják a vizsgálat szabályszerű megtörténtét. 

Amennyiben az idomár vagy meghatalmazottja a doppingvizsgálat lefolytatásának módja ellen 

kifogással él (nem a doppingszabályzat előírásainak megfelelően történik), azt a jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell, és az idomár vagy meghatalmazottja csak ennek megtörténte után köteles a 

jegyzőkönyvet aláírni.  

20. pont 

A doppingvizsgálat megkezdésétől számítva minimum egy órán keresztül mindenképpen törekedni 

kell vizeletminta vételére. Ezt követően lehet vért venni. 

21. pont 

A Doppingállatorvos a mintákat roncsolás nélkül nyithatatlan módon becsomagolva, a V.I. tagnak, 

vagy a Dopping mintavétel ellenőrnek átadja. A levett mintát a V.I. tag vagy a Dopping mintavétel 

ellenőr a mintavétel végeztével lehető leghamarabb a Versenyszervező által kijelölt biztonsági zárral 

ellátott és állandó 24 órás kamerával megfigyelt, valamint a biztonsági szolgálat őrzése alatt álló 

helységbe viszi. Ott az ügyeletes biztonsági őr jelenlétében, az előírásoknak megfelelően a hűtőbe 

helyezi. Ezek után a helyiséget az utasítások szerint bezárják.  

A dopping csomagok a tároló helyiségből történő kivételét és behelyezését csak a megbízott V.I. tag, 

vagy a Dopping mintavétel ellenőr végezheti. 

A Versenyszervező a mintát a lehetőségekhez képest minél hamarabb köteles a vizsgálatra kijelölt 

akkreditált laboratóriumba elküldeni. 

22. pont 

Versenynapon futam előtti mintavétel esetén a Doppingállatorvos a megbízott V.I. tag vagy a Dopping 

mintavétel ellenőr jelenlétében a V.I. által kijelölt lóból vért vehet doppingvizsgálat céljából. 

Mintavétel az idomár vagy meghatalmazottja és a megbízott V.I. tag vagy a Dopping mintavétel 

ellenőr jelenlétében történik. Futam előtti mintavétel esetén a vizeletvétel mellőzhető. Futam előtti 

mintavétel elvégezhető a dopping boxon kívül is. Futam előtti mintavétel esetén vérgáz automata 

használható a doppingvizsgálatra kijelölt ló előtesztelésére.  

23. pont  

A VI. versenynapokon súlyosan sérült lovakról elrendelheti a sürgősségi dopping mintavételt. A 

sürgősségi dopping mintavételnél a dopping-mintavételi ellenőrnek és az idomárnak vagy 

meghatalmazottjának nem szükséges jelen lenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyógykezelési és dopping mintavételi szabályzat tréningben 

 

301.§ 

 

24. pont 

A tréningben lévő lovak gyógykezelésének szabályai: 

 Minden kezelésért a tréner a felelős. 

 Versenylovak gyógykezelésének állatorvosi felügyelet mellett kell történni. 

 Minden kezelésnek a ló egészségét és jólétét kell szolgálnia. 

 A tréner a kezelő állatorvos javaslatai alapján köteles kezelni a lovat, illetve a ló egészségi 

állapotához igazítani az edzéstervet. 

 Bármilyen gyógyszeres, vagy más hatóanyaggal végzett kezelés csak állatorvosi javaslatra 

történhet az adott ló kondíciójának, egészségi állapotának és tartási körülményeinek 

figyelembe vételével. Gyógyszeres kezelés csak állatorvos által, vagy annak kifejezett 

előírására történhet. 

 Kezelési Napló naprakész vezetéséért és a gyógykezelések nyilvántartásáért az idomár felel. A 

Kezelési Naplóba a kezelést végző állatorvos köteles bejegyzi a kezelt ló nevét, diagnózist, 

alkalmazott gyógyszereket, dózissal és a kezelés időtartamát. Bejegyzését aláírással és 

pecséttel hitelesíti. Amennyiben a Kezelési Napló kitöltését a kezelést végző állatorvos a 

kezelés alkalmával elmulasztja,  akkor az idomárnak kötelessége haladéktalanul jelezni a 

mulasztást a Versenyszervező és a V.I. felé. Az elmúlt évre szóló Kezelés Naplót az idomár 

köteles leadni a következő évi működési engedély kérelem leadásakor. Leadáskor kézhez 

veszi a következő évre szóló Kezelési Naplót. Idomítási tevékenység befejezése esetén a 

kezelési naplót le kell adni a Versenytitkárnak. 

 A tréner köteles a Kezelési Naplót az illetékes (LFB, V.I., Versenyszervező) hatóság 

rendelkezésére  bocsájtania ellenőrzés céljából. 

 A tréner köteles biztosítani a gyógyszeres, vagy egyéb kezeléséket követő pihenőidőt a lovak 

számára, amelyet a kezelő állatorvos előír. 

 Azokat a lovakat, melyeket sérülés vagy betegség miatt nem lehet edzeni, kötelező kivenni a 

tréningből és számukra megfelelő állatorvosi ellátást, valamint pihenést kell biztosítani. 

Minden kezelésnek a ló érdekét és egészségét kell szolgálni, nem pedig azt, hogy továbbra is 

tréningben lehessen tartani. 

25. pont 
Versenynapon kívül tiltott szerek alkalmazásának megállapítására, az idomításban álló 

versenylovakon a Versenyszervező, valamint az LFB bármikor elrendelhet doppingvizsgálatot. 

26. pont 

Egy V.I. tag, vagy egy Dopping mintavétel ellenőr és a Doppingállatorvos előzetes bejelentkezés 

nélkül, szúrópróba szerűen, az idomítási helyen is végezhet dopping mintavételt és ellenőrizheti az 

istállóban tartott, a Kezelési Naplóban feltüntetett kezelésekhez szükséges gyógyszereket és azok 

mennyiségét. Megbízó levelet és személyazonosításra alkalmas igazolványt az idomár kérésére fel kell 

mutatni doppingvizsgálat alkalmával. 

Abban az esetben, ha a gyógyszerek tárolására használt helyiségen vagy szekrényen kívül 

gyógyszereket találnak, a V.I. büntetést szabhat ki. Amennyiben a tréningistállóban olyan ismeretlen 

anyagot, illetve a szerek beadására szolgáló eszközt találnak, amellyel szemben felmerül a 

doppingszer/tiltott szer gyanúja, a Versenyszervező költségére vizsgálatot kezdeményezhetnek. 

Amennyiben a vizsgálat tiltott szer eredményét adja, akkor ez doppingvétségnek minősül, 

következményei az idomárt terhelik.  

27. pont 

Az idomítási helyen végzett dopping mintavétel során az összes istállóban, tréninglistára vett 

versenylótól minta vehető. A mintavétel szúrópróba szerűen történik, előre nem egyeztetett 

időpontban. Az istállóban jelen lévő idomár vagy meghatalmazottja köteles bemutatni az istállóban 

tartott, tréningbe vett lovak Kezelési Naplóját és segítőkész jelenlétével köteles a mintavétel 

befejezéséig jelen lenni, továbbá köteles az istállóban található összes gyógyszert és gyógyászati 

segédeszközt bemutatni. 

Az idomítási helyen végzett doppingvizsgálatkor a Kezelési Napló hiánya büntetést von maga után. 

Az idomítási helyen Kezelési Napló hiányában doppingvizsgálatra került ló mindenféle gyógyszertől 

és gyógykezeléstől mentesnek tekintendő.  



28. pont 

Tréningben történő doppingvizsgálat során bármilyen olyan cselekedet, mely a mintavételt 

megakadályozza doppingvétségnek minősül. 

29. pont 

A doppingvizsgálat elvégzésére hitelesített és lezárt egységcsomagot a V.I. tag vagy Dopping 

mintavétel ellenőr a vizsgálat elrendelésekor adja át a Doppingállatorvosnak. 

30. pont 

A mintavétel előtt a Doppingállatorvos köteles a ló azonosságáról megbizonyosodni, az azonosításra 

szolgáló hivatalos okmányból, a lóútlevélből. Lóútlevél hiányában a chipleolvasóval leolvasott 

chipszámot fel kell jegyezni a jegyzőkönyvre és a trénert a lóútlevél mihamarabbi bemutatására kell 

felszólítani. 

31. pont 

Az idomítási helyen történő mintavételénél jelen kell lenni a hivatalos Doppingállatorvoson kívül a 

versenyló idomárjának, vagy meghatalmazottjának és egy V.I. tagnak vagy Dopping mintavétel 

ellenőrnek. A doppingvizsgálat ideje alatt a versenyló idomárjának, vagy meghatalmazottjának 

mindvégig jelen kell lenni. Amennyiben a helyszínre érkezést követő 15 percen belül a ló idomárja 

vagy annak a meghatalmazottja a mintavételnél nem jelenik meg és nem elérhető, a 

doppingvizsgálatot nélküle is el kell kezdeni. Mintavétel ideje alatt az említettek távollétét a vizsgálati 

jegyzőkönyvbe be kell írni, a megjegyzés rovatba. 

32. pont 

Mintavételre csak a sértetlen, a gyártó által lezárt egységcsomag alkalmazható. A vizsgálati 

jegyzőkönyvet a Doppingállatorvos vagy V.I. jelen lévő tagja, vagy a Dopping mintavétel ellenőr 

kitölti, Doppingállatorvos lepecsételi és az érintettek a jegyzőkönyvön aláírásukkal igazolják a 

vizsgálat szabályszerű megtörténtét. 

Amennyiben az idomár vagy meghatalmazottja a doppingvizsgálat lefolytatásának módja ellen 

kifogással él (nem a doppingszabályzat előírásainak megfelelően történik), azt a jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell, és  az idomár vagy meghatalmazottja csak ennek megtörténte után köteles a 

jegyzőkönyvet aláírni. 

33. pont 

Az idomítási helyen történő dopping mintavétel alkalmával vizeletminta vétele mellőzhető. 

34. pont 

Idomítási helyen kezelés alatt álló lótól is lehet mintát venni. Ebben az esetben a doppingvizsgálat 

akkor értékelhető pozitívnak, ha a Kezelési Naplóban feltüntetett hatóanyagokon kívül más/egyéb, 

Kezelési Naplóban fel nem tüntetett tiltott anyag is kimutatásra kerül, vagy a Kezelési Naplóban 

feltüntetett szer alkalmazott terápiás idejének és dózisának nem megfeleltethető detekciós idő 

bizonyítható. 

Az idomítási helyen végzett doppingvizsgálat menetéről a jelen lévő megbízott V.I. tag vagy Dopping 

mintavétel ellenőr köteles jegyzőkönyvet felvenni. 

35. pont 

Az idomítási helyen végzett doppingvizsgálat végeztével a lezárt mintavételi doboz a jelen lévő V.I. 

tagnak, vagy Dopping mintavétel ellenőrnek átadásra kerül. A levett mintát a V.I. tag vagy Dopping 

mintavétel ellenőr a mintavétel végeztével lehető leghamarabb a Kincsem Parkban elhelyezett, 

Versenyszervező által kijelölt biztonsági zárral ellátott és állandó 24 órás kamerával megfigyelt, 

valamint a biztonsági szolgálat őrzése alatt álló helységbe viszi. Ott az ügyeletes biztonsági őr 

jelenlétében, az előírásoknak megfelelően a hűtőbe helyezi. Ezek után a helyiséget az utasítások 

szerint bezárják. 

A dopping csomagok a tároló helyiségből történő kivételét és behelyezését csak a megbízott V.I. tag 

vagy Dopping mintavétel ellenőr végezheti. 

A Versenyszervező a mintát a lehetőségekhez képest minél hamarabb köteles a vizsgálatra kijelölt 

akkreditált laboratóriumba elküldeni. 

 

 

A minta vizsgálata 

 

302.§ 

 

36. pont 

A doppingvizsgálatot a Versenyszervező vagy a meghatalmazottjával szerződéses viszonyban álló az 

I.F.H.A. illetve az U.E.T. által elfogadott,  nemzetközileg akkreditált laboratóriumban kell elvégezni. 

Az eredményekről a vizsgálatot végző laboratórium hivatalból értesíti a szerződő felet. 

 

 



37. pont 

Az „A” minta vizsgálatának pozitív eredménye esetében a Versenyszervezőnek 48 órán belül szóban 

és írásban (e-mail) értesítenie kell az érintett idomárt és a ló futtatóját. 

38. pont 

Az ,,A” minta pozitív eredményéről a Versenyszervező kötelessége minél előbb az érintett idomárt és 

a ló futtatóját értesíteni. Abban az esetben, ha az „A” minta eredménye pozitív, a „B” minta 

vizsgálatát a futtató vagy az idomár 48 órán belül írásban kérheti kizárólag a Versenyszervező által 

korábban megadott nemzetközileg akkreditált laboratóriumban. A vizsgálatnak ebben a szakaszában 

az addigi eredményt nyilvánosságra hozni tilos. Az érintett ló azonban versenyre nem nevezhető. 

Amennyiben az érintett ló futtatója vagy idomárja a „B” minta vizsgálatát 48 órán belül nem kéri, az 

„A” minta eredményét kell elfogadni. 

 

A vizsgálat költségei 

 

303.§ 

 

39. pont 

Az “A” minta vizsgálatának költségei negatív vizsgálati eredmény esetében a Versenyszervezőt 

terhelik. Pozitív vizsgálati eredmény esetében a vizsgálat költségei azt az idomárt terhelik, akinek 

idomításában volt a ló a mintavétel napján. 

40. pont 

A “B” minta vizsgálatának költségei a kérelmezőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az 

“A” minta laboratóriumilag értékelhetetlen és ezért a “B” minta áll egyedül a vizsgálat céljára és a 

vizsgálat negatív eredménnyel zárult. 

41. pont 

Ha a “B” minta vizsgálata negatív eredménnyel zárul, az esetet negatívnak kell tekinteni és a második 

vizsgálat költségei is a Versenyszervezőt terhelik. 

42. pont 

Gyógykezelésen átesett lótól ellenőrző doppingvizsgálat kérhető versenyzésbe való visszatérés előtt, 

amennyiben a tulajdonos vagy a tréner igényt tart rá. Ebben az esetben vizsgálat költsége a tulajdonost 

vagy a trénert terheli. (Figyelem! Minta vizsgálatának átfutási ideje akár 2-3 hét is lehet.) 

 

A doppingvizsgálat eredménye 

 

304.§ 

 

43. pont 

Amennyiben egy ló a vizsgálat alapján bizonyítottan tiltott szer hatása alatt versenyzett, azt véréből 

vagy vizeletéből, vagy mindkettőből kimutatták, technikai óvás útján a V.I. a lovat diszkvalifikálja a 

Dopping büntetési táblázat szerint.  

A V.I. a pozitív doppingeredménnyel rendelkező ló eltiltását követően az újbóli indulóadást ellenőrző 

doppingvizsgálathoz kötheti. Az ellenőrző doppingvizsgálat költségei a ló idomárját terheli. 

Idomárváltás esetén azt az idomárt, aki a pozitív doppingvétség időpontjában a ló idomárja volt. 

Következő nevezéskor a V.I. a ló versenyzésre alkalmas egészségi állapotát állatorvosi vizsgálathoz 

kötheti. 

44. pont 

Abban az esetben, ha a tartási helyen történt doppingvizsgálat pozitív eredménnyel zárul, és 

doppingvétségnek minősül, a mintavétel napjától számítva a ló eredményeit törölni kell és a "Dopping 

büntetési táblázatban" megadott időn belül versenyben nem futhat. További szankciókat a "Dopping 

büntetési táblázat" tartalmazza. 

45. pont 

Azt az idomárt, akinek a nevezett ló a gondozásában áll, a V.I. a "Dopping büntetési táblázat" alapján 

bünteti. A dopping vétség elévülése két év. 

46. pont 

A doppingvétségért kiszabott büntetés ellen az érintettek élhetnek a fellebbezés jogával. 

 

 

 

 

 

 

 



Vegyes rendelkezések 

 

305.§ 

 

47. pont 

Ez a szabályzat 2018. február 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően folyamatba lévő ügyekre is alkalmazni kell.  

48. pont 

A Magyar Ügetőverseny Szabályzat és a Galoppverseny Szabályzat a versenyzéshez kapcsolódó 

állategészségügyi rendelkezéseket tartalmazó III. fejezete jelen szabályzat hatályba léptével hatályát 

veszti. 

49. pont 

A Kezelési Napló kitöltésének elmulasztását a tréner köteles jelenteni az Általános gyógykezelési és 

dopping mintavételi szabályzat 2.5. pontja és a 9.1.5. pontja szerint a Versenyszervező felé. 

Értesítendő személy: 

Smulovics Zoltán (versenyzési igazgató) smulovics@kincsempark.hu e-mail címen 

 

 

Budapest 2019. január 22. 

 

Dopping büntetési táblázat 

306.§ 

Első eset Második eset (2éven belül) Harmadik eset (2éven belül) 

 

Az idomári működési engedély 

visszavonásának, vagy 

eltiltásának a lehetősége (1-12 

hónap) és minimum 200.000 Ft, 

maximum 1.000.000 Ft 

pénzbírság. 

 

A ló diszkvalifikálása az érintett 

futam(ok)ból, a díjnyeremény 

visszafizetése mellett, és a ló 30 

napig nem állhat starthoz. 

 

 

Az idomári működési engedély 

visszavonásának, vagy 

eltiltásának a lehetősége (2-36 

hónap) és minimum 200.000 Ft, 

maximum 2.000.000 Ft 

pénzbírság. 

 

A ló diszkvalifikálása az érintett 

futam(ok)ból, a díjnyeremény 

visszafizetése mellett, és a ló 30 

napig nem állhat starthoz. 

 

 

Az idomári működési engedély 

visszavonásának, vagy 

eltiltásának a lehetősége (12-60 

hónap) és minimum 200.000 Ft, 

maximum 4.000.000 Ft 

pénzbírság. 

 

A ló diszkvalifikálása az érintett 

futam(ok)ból, a díjnyeremény 

visszafizetése mellett, és a ló 30 

napig nem állhat starthoz. 

 

A doppingolt ló és a futtatásáért felelős idomár büntetését első fokon a V.I. szabja ki. 

Doppingvétség elévülési ideje két év. 
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