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BEVEZETŐ RÉSZ (S0 RÉSZ) 
 
A szöveg a hivatalos jóváhagyással nem rendelkező, és a Tiltólista más részeiben nem említett 
gyógyszerek státuszát kihangsúlyozó bevezető mondattal egészült ki. 
 
 
MINDEN ESETBEN (VERSENYEKEN ÉS VERSENYEKEN KÍVÜL) TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK 
 
S2. Peptid-hormonok, növekedési faktorok és rokonvegyületeik 
 
• Az erythropoiesis stimulálása érdekében kifejlesztett szerek növekvő száma miatt a hipoxia-

indukált faktor (hypoxia-inducible factor, HIF) stabilizálók példaként felkerültek a listára. 
 
• A Hematide nem bejegyzett megnevezése (peginesatide) felkerült a listára. 
 
• A trombocita-eredetű készítmények (pl. PRP) izomba adott módon történő (intramuscularis) 

használata lekerült a tiltólistáról. 
(A „PRP” a Platelet-Rich Plasma (trombocita-dús plazma) kifejezés rövidítése – a fordító megjegyzése.) 

 
S3. Béta-2 agonisták: 
 
• A „Használatról szóló nyilatkozatra” való összes hivatkozást törölni kell. 
 
S5. Diuretikumok és más maszkírozó (fedő) szerek 
 
• A Desmopressin felkerült a listára, mint a maszkírozó szerek egyik képviselője. 
 
• Az S5 rész utolsó bekezdésének szövege módosult, annak érdekében, hogy egyértelműbben 

magyarázza egy exogén küszöbértékkel rendelkező anyag küszöbérték alatti, diuretikumok 
vagy más maszkírozó szerek jelenlétében történő kimutatásának következményeit. 

 
 
TILTOTT MÓDSZEREK 
 
M2. Kémiai és fizikai manipulációk 
 
• Azok a módszerek, amelyekhez teljes vér levétele, annak kezelése majd a vérkeringésbe 

történő visszaadása tartozik, felkerültek a kategória tiltott módszerei közé. 
 
M3. Géndopping 
 
• A géndopping definíciójának egyértelműbbé tétele érdekében a szöveg módosult, a 

géndopping meghatározását három pontra bontották. 
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VERSENYEKEN TILTOTT SZEREK 
 
S6. Stimulánsok 
 
• A levmethamfetamine írása módosult, a szer nemzetközi, nem bejegyzett megnevezésének 

megfelelően. 
 
• A metil-hexán-amin átkerült a meghatározott stimulánsok listájára. 
 
S8. Kannabinoidok (kannabisz-származékok) 
 
• A kannabinoidok (kannabisz-származékok) definíciója megváltozott, annak egyértelművé 

tétele érdekében, hogy valamennyi kannabimimetikum rajta van a listán. 
 
S9. Glükokortikoszteroidok 
 
• A módosítás után csak a tiltott alkalmazási módszer van a pontban meghatározva. 
 
 
BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK 
 
P1. Alkohol 
 
• A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) kérésére, a verseny lebonyolítási formájának 

megváltozása következtében az alkohol a továbbiakban nem tartozik a tiltott szerek közé az 
öttusa versenyszámaiban, a lövészetet is beleértve. 

 
P2. Béta-blokkolók 
 
• A szöveg egyértelműen tartalmazza, hogy a béta-blokkolók használata a bobon kívül a 

skeletonban is tilos, amely sportágak a Nemzetközi Bob és Szánkó Szövetség (FIBT) 
irányítása alá tartoznak. 

 
• A Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) kérésére a torna kikerült ebből a kategóriából. 
 
• A Nemzetközi Darts (Célbadobó) Szövetség kérésére a darts (célbadobás) bekerült ebbe a 

kategóriába. 
 
 


