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MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT 

ÉVES JELENTÉS  

Magyar Antidopping Csoport Egészségügyi és 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A Magyar Antidopping Csoport Kft. 2007. március 20-án 
jött létre, hogy munkájával bekapcsolódjon a magyar 
doppingellenes tevékenységbe. A cég munkatársai, mint 
doppingellenőrök, már korábban is részt vettek a hazai 
doppingellenes küzdelemben, de most lehetőséget kaptak 
egy önálló, független, és a munkájában hatékony 
doppingellenes szervezet létrehozására. 

A szervezet 2007 augusztusában megnyerte az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény alapján, a 
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló, a 88/2007. 
(IV.26.) Kormányrendelettel módosított 55/2004. (III.31.) 
Kormányrendeletben meghatározott dopping-mintavételi 
és kezelési eljárások végrehajtása, és a Nemzeti 
Doppingellenes Szervezet (NADO) feladatai teljes körű 
ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési pályázatát. Ily 
módon, a Magyar Antidopping Csoport Kft. töltötte be 2011. 
december 31-ig, a Magyar Doppingellenes Szervezet 
(HUNADO) teljes jogkörét és látta el valamennyi feladatát. 
Bár a Közbeszerzési Szerződés korábban erre vonatkozóan 
a Magyar Antidopping Csoport Kft.-t nem kötelezte, de a 
cég ennek ellenére fennállása során végig nonprofit 
jellegű gazdálkodást folytatott, és teljes bevételét a 
doppingellenes tevékenységre fordította. 

Ezt követően a doppingellenes tevékenység szabályozása 
2011-ben, a WADA Kódex rendelkezéseinek való teljes 
megfelelés érdekében, a 43/2011 (III.23.) 
Kormányrendeletben módosításra került, mely 
Kormányrendelet határozza meg jelenleg is a Nemzeti 
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Doppingellenes Szervezet (HUNADO) tevékenységét. 2011. évben, a 28313 számon 
nyilvántartott közbeszerzési eljárás során, - mely közbeszerzési pályázatot immár a 
Magyar Olimpiai Bizottság hirdette meg a „doppingellenes tevékenység szabályairól 
szóló 43/2011. (III.23) Kormányrendeletben meghatározott Nemzeti Doppingellenes 
Szervezet (HUNADO) feladatainak teljes körű ellátása” tárgykörében -, a közben 
Közhasznú Nonprofit Társasággá alakult Magyar Antidopping Csoport Kft. ismételten 
megpályázta, és elnyerte, majd ezt követően, megbízási szerződést kötött a Magyar 
Olimpiai Bizottsággal. E megbízás alapján a 2012. január 01 és 2015. december 31 
közötti periódusban is a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. látta 
el a Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) teljes feladat- és jogkörét. 

Megtiszteltetés és egyúttal szakmai elismerés számunkra, hogy az ezen periódus 
lezárultát megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként - újabb négy 
évre szólóan - 2019. december 31. napjáig ismét a Magyar Antidopping Csoport Kft. 
és szakemberei kaptak bizalmat és megbízást a Nemzeti Doppingellenes Szervezet 
(HUNADO) feladatainak ellátására. 

Tevékenységünk vezérelve, hogy „a dopping alapjaiban ellentétes a sporttal”, ezért a 
doppingellenes munkánk legfontosabb célja, hogy a mindenkor érvényben lévő 
jogszabályi és egyéb szabályozási háttér alapján érvényt szerezzünk a nem 
megengedett teljesítményfokozás tilalmának, és ezzel megvalósítsuk és megőrizzük 
a „sport szellemiségét”, tisztaságát és az esélyegyenlőséget. 

Jelmondatunk: „A becsületes játék az egyetlen út!” 

A doppingellenes tevékenységünk több szintű, egyik része maga a 
doppingellenőrzés, mely a mintavételek előirányzatától, megszervezésétől, a vizelet 
és / vagy vérvétel helyszíni kivitelezésén át, a megfelelő laboratóriumba történő 
biztonságos szállításig tart. Az aktivitásunk másik része a felvilágosító – megelőző 
tevékenység, mely során a sport tisztaságához szükséges információkat, doppinggal 
kapcsolatos jogszabályokat, figyelmeztetéseket, aktuális tiltólistákat stb. kell 
eljuttatnunk a sportolókhoz, és az őket segítő szakemberekhez. 
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TESZTELÉSI PROGRAM 
 

A Magyar Antidopping Csoport, mint a Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) 
feladat- és jogkörét ellátó szervezet szakmai tevékenysége 2019. január 01. – 2019. 
december 31. közötti időszakban: 

A HUNADO dopping ellenes tevékenysége több szintű, egyik része maga a 
doppingellenőrzés, mely a mintavételek előirányzatától, megszervezésétől, a vizelet 
és / vagy vérvétel helyszíni lebonyolításán át, a megfelelő laboratóriumba történő 
biztonságos szállításig tart. Az aktivitás másik része a 2017. január 01-én hatályba 
lépett „Doppingellenes tevékenység szabályairól szóló” 43/2011 (III.23) 
Kormányrendelet módosítása által meghatározott, és a Közbeszerzési Pályázatban 
előírt NADO feladatok, melyek a Nemzeti Doppingellenes Szervezet megfelelő 
működését jelentik. A doppingellenőrzés mellett, továbbra is kiemelt NADO feladat a 
felvilágosító – megelőző tevékenység, mely során a sport tisztaságához szükséges 
információkat, doppinggal kapcsolatos jogszabályokat, figyelmeztetéseket, és az 
aktuális, naprakész Tiltólistát kell eljuttatnunk a sportolókhoz, és az őket segítő 
szakemberekhez.  

 

A 2019. január 01 – 2019. december 31. közötti időszakban a Magyar Antidopping 
Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. teljesítette az előírt NADO feladatokat.   
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MINTAVÉTELEK SZÁMOKBAN 

Az előre be nem jelentett módon elvégzett vizsgálatok száma állami 

megrendelésben, 2019. január 01. – december 31. között: 1500 minta, mely 

mintavételek sportági megoszlása elsősorban a kiemelt nyári illetve téli olimpiai 

sportágak; a 2019. évi, Szarajevóban megrendezésre került Téli Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztivál; a Bakuban megrendezésre került Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál; a Minszkben megrendezésre került II. Európa Játékok; a Dohában 

megrendezésre került World Beach Games, és a 2020-ban Lausanne-ban 

megrendezésre kerülő Téli Ifjúsági Olimpia nemzeti válogatott tagjai körében történt. 

A vizsgálatok a Kormányrendeletben meghatározott módon, elsősorban a 

Nyilvántartott Vizsgálati Csoport sportolói körében került elvégzésre. 

2019. december 31-ig állami megrendelésben, összesen 1500 db vizsgálat történt. 

A minták megoszlása:  

 

75%

25%

Vizelet

Vér
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Vizelet – 1125 (75%); Vér – 375 (25%) 

A vérvizsgálatok a következő analízisek irányába történtek: Növekedési hormon / 

Erythropoiesis stimuláló ágensek / Biológiai Útlevél Program - Vérparaméterek vizsgálata  

 

A minták laboratóriumi analízise:  

Vér / Vizeletvizsgálat: Seibersdorfi WADA Akkreditált Laboratórium – 1500 (100%) 

 

A mintavételek nemek szerinti megoszlása: 

 

Férfiak összesen: 849 (57%) 

Nők összesen: 651 (43%) 

Magyar sportolók összesen: 1487 (99,13%) 

Külföldi sportolók összesen: 13 (0,87%) – 9 sportoló és 13 mintavétel (vér+vizelet) 

Férfiak Nők Magyar sportolók Külföldi sportolók

849

651

1487

13
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A külföldi állampolgár sportolók valamennyien hazai klubok által igazolt módon, kosárlabda, 

kézilabda és labdarúgás sportágakban, a nemzeti szövetségek hazai versenyrendszerében 

játszanak. 

 

A mintavételek megoszlása:  

 

Versenyen kívüli mintavétel: 988 (66%) 

Versenyen történt mintavétel: 512 (34%) 

Előre be nem jelentett mintavétel: 1500 (100%) 

Előre egyeztetett mintavétel (bejelentett): 0 (0%)  

 

A versenyen történő mintavételek aránya optimális, jelentőségüket a Tiltólista egyes 

elemeinek (Pl.: stimulánsok, kábítószerek stb.) a WADA Kódex szabályzata szerinti, csak 

versenyen vizsgálható és szankcionálható volta indokolja. 

 

 

Versenyen kívüli
mintavétel

Versenyen történt
mintavétel

Előre be nem
jelentett mintavétel

Előre egyeztetett
mintavétel

(bejelentett)

988

512

1500

0

MINTAVÉTELEK
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A doppingellenőrzés alá vont sportolók korszerinti megoszlása: 

 

Nagykorú sportoló – 1251 (83%) 

 Kiskorú sportoló – 249 (17%) 

 

A mintavételek helyszín szerinti megoszlása:  

 

83%

17%

Nagykorú sportoló

Kiskorú sportoló

45%

55%

0%

Budapest

Vidék

Külföld
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Budapest – 672 (44,80%), Vidék – 828 (55,20%), Külföld – 0 (0%) 

 

A doppingellenőrzés során TUE engedély meglétét jelentette be a sportoló: 

 

TUE engedély – 11 (0,7%), TUE engedély nincs – 1489 (99,3%) 

  

0%

100%

TUE engedély

Nincs TUE engedély
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DOPPINGFEGYELMI ÜGYEK 

A 2019. évben regisztrált doppingesetek közzétételére vonatkozóan, a törvényi előírásnak 

megfelelően, a Magyar Antidopping Csoport a honlapján tesz eleget.  

http://www.antidopping.hu/Doppingvetsegek_doppingfegyelmi_ugyek.html  

 

Doppingfegyelmi ügyek 2018-ban: 

 

Atlétika, Korcsolya-Gyorskorcsolya, Testépítés és Fitness, Kajak-kenu, Lovassport, 

Para-Erőemelés, Atlétika, Erőemelés, Judo, Sportlövészet, Kerékpár, Súlyemelés, 

Grappling, Szkander, Kézilabda 

 

Korcsolya – Gyorskorcsolya (short track) szakág (kiskorú sportoló): 

•  Exogén Anabolikus Androgén Szteroidok – S1/1/a. csoport – Stanozolol és metabolitja 

pozitív minta; 

 

 

6%
6%

6%

6%

6%

7%
7%7%7%

7%

7%

7%

7%

7%
7%
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Atlétika
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Testépítés és Fitness

Kajak-kenu
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Para-Erőemelés

Atlétika

Erőemelés

Judo

Sportlövészet

Kerékpár

Súlyemelés

http://www.antidopping.hu/Doppingvetsegek_doppingfegyelmi_ugyek.html
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Atlétika: 

• Meghatározott stimulánsok – S6/b. csoport – Octodrine és metabolitja (Heptaminol) 

pozitív minta; 

Judo (kiskorú sportoló): 

• Vízhajtók és maszkírozó anyagok – S5. csoport – Furosemide pozitív minta;  

Kajak-Kenu: 

•  Exogén Anabolikus Androgén Szteroidok – S1/1/a. csoport – Stanozolol és metabolitja 

pozitív minta;  

Erőemelés: 

•  Exogén Anabolikus Androgén Szteroidok – S1/1/a. csoport – Metandienone és 

Stanozolol és metabolitja pozitív minta;  

Testépítés: 

•  Vízhajtók és maszkírozó anyagok – S5. csoport – Furosemide pozitív minta; 

Atlétika: 

•  Egyéb Anabolikus ágensek – S2. csoport – Clenbuterol pozitív minta;  

Sportlövészet: 

•  Vízhajtók és maszkírozó anyagok – S5. csoport – Furosemid, Spironolacton, és 

Indapamide pozitív minta – Gyógyászati mentesség (TUE) engedély. 

Kerékpár (országúti szakág): 

• Endogén Anabolikus Androgén Szteroidok, valamint ezek metabolitjai és izomerjei 

exogén módon alkalmazva – S1/1/b. csoport – Tesztoszteron vagy Tesztoszteron 

prohormon pozitív minta;  
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Erőemelés: 

• Hormon- és Metabolikus Módosítók – Egyéb antiösztrogén hatású szerek – S4/3. 

csoport – Clomiphene pozitív minta;  

Kerékpár (országúti szakág): 

• Endogén Anabolikus Androgén Szteroidok, valamint ezek metabolitjai és izomerjei 

exogén módon alkalmazva – S1/1/b. csoport – Tesztoszteron vagy Tesztoszteron 

prohormon pozitív minta; 

Para-Erőemelés: 

• Endogén Anabolikus Androgén Szteroidok, valamint ezek metabolitjai és izomerjei 

exogén módon alkalmazva – S1/1/b. csoport – Tesztoszteron vagy Tesztoszteron 

prohormon pozitív minta; 

Kerékpár (országúti szakág): 

• Peptidhormonok, növekedési faktorok rokonvegyületek, és mimetikumok – 

Erythropoietinek (EPO) és az eritropoiezist befolyásoló szerek - Erythropoietin-receptor 

agonisták - S2/1/1. csoport – Darbepoetin (dEPO) pozitív minta;  

• Endogén Anabolikus Androgén Szteroidok, valamint ezek metabolitjai és izomerjei 

exogén módon alkalmazva – S1/1/b. csoport – Tesztoszteron vagy Tesztoszteron 

prohormon pozitív minta; 

Súlyemelés: 

• Peptidhormonok, növekedési faktorok rokonvegyületek, és mimetikumok – Növekedési 

Hormon (GH), töredékei, és az emberi szervezetben való felszabadítását előidéző 

faktorok - S2/2/3. csoport – Növekedési Hormon (GH) pozitív minta;  

Grappling: 

• 1 sportoló esetében doppingvétséget megalapozó magatartás került regisztrálásra, 

mivel a mintavételt, a szabályos kijelölés megtörténte után, a sportoló visszautasította. 
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A mintavétel megtagadásának következményeiről a megfelelő tájékoztatást 

megkapta, melyet aláírásával tanúsított; 

Kerékpár (országúti szakág): 

• Peptidhormonok, növekedési faktorok rokonvegyületek, és mimetikumok – 

Erythropoietinek (EPO) és az eritropoiezist befolyásoló szerek - Erythropoietin-receptor 

agonisták - S2/1/1. csoport – Rekombináns Erythropoietin pozitív minta;  

Lovassport (horse racing – galopp): 

• Nem meghatározott stimulánsok – S6/a. csoport – Cocain és metabolitja pozitív 

minta; 

Szkander: 

•  Vízhajtók és maszkírozó anyagok – S5. csoport – Furosemid pozitív minta – 

Eredménykezelő: Európai Szkander Szövetség (EAF); 

Kézilabda: 

•  Béta-2 agonisták – S3. csoport – Fenoterol pozitív minta – Gyógyászati mentesség 

(TUE) engedély (Asztma elleni gyógyszer); 

Lovassport (horse racing – ügető): 

• Meghatározott stimulánsok – S6/b. csoport – Sibutramin pozitív minta. 

 

Sikertelen mintavételi eljárás, és holléti információ szolgáltatás elmulasztása: 

Sikertelen dopping mintavételi eljárás abban az esetben kerül megállapításra, és 

jegyzőkönyvezésre, amikor a sportoló által benyújtott whereabouts (holléti) információs 

adatlap alapján, a doppingellenőrök a megadott helyszínen és időpontban keresik a kijelölt 

sportolót, ám ő nem tartózkodik az általa megadott helyen és időben. A WADA Kódex, és a 

hatályos Magyar Kormányrendelet értelmében 12 hónapon belül 3 sikertelen mintavétel 
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doppingvétség megállapítását alapozza meg, és minden esetben fegyelmi eljárást von 

maga után.  

A Magyar Antidopping Csoport nyilvántartása szerint, a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati 

Csoport tagjai körében, holléti információ nem szolgáltatása 180 esetben került 2019-ben 

regisztrálásra, - ebből 142 esetben a sportoló a benyújtott indokok alapján mentesült, míg 

38 esetben megítélésre került a mulasztás; illetve sikertelen mintavétel 64 esetben került 

dokumentálásra - ebből 34 esetben a sportoló a benyújtott indokok alapján mentesült, míg 

30 esetben megítélésre került a mulasztás.  

Doppingfegyelmi eljárás egyetlen egy sportoló esetében sem indult. 

 

Az egyes sportágakra vonatkozóan, a WADA által kötelezően előírt kiegészítő 

vizsgálatokat (vizelet GHRF/GHRP, vizelet ESAs analízis és IRMS izotóparány-mérés) a 

vonatkozó WADA technikai dokumentum (WADA TD2019SSA) alapján került elvégzésre. 

 

Doppingfegyelmi eljárások alakulása 2011 és 2018 között 
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A 2019-AS ÉVBEN ELVÉGZETT NADO FELADATOK 

 

• A folyamatos WADA felügyelet és ellenőrzés mellett a HUNADO továbbra is 

élvezi a WADA teljes megfelelőségi (fully compliant) státuszát. 

• A WADA 2019. évi megfelelőségi (compliant) auditjának értékelése alapján 

meghatározott ún. Corrective Action Plan rendelkezéseit a HUNADO a 

megadott határidőn belül maradéktalanul teljesítette, így a teljes 

megfelelőségi (fully compliant) státusz megerősítésre került. 

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága 

számára a Kormányrendeletben előírt javaslattételeket elkészítettük 

(tesztelosztási terv, éves mintaszám előirányzat, Nemzeti Nyilvántartott 

Vizsgálati Csoport), és jóváhagyásra megküldtük.   

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága 

számára a sportszövetségek által megküldött adatokat, a 

Kormányrendeletben előírt módon (előző évi doppingellenes munka 

beszámolója, az idei doppingellenes munka terve, versenynaptárak, 

javaslattétel a Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjaira) feldolgoztuk, 

összesítettük, és megküldtük. 

• Pozitív „A” minta, illetve doppingvétséget megalapozó magatartás esetén, 

a hatályos jogszabályoknak megfelelően végeztük a kijelölt szervezetek és 

személyek értesítését, illetve eleget téve a nyilvánosságra hozatali 

kötelezettségünknek, figyelembe véve az adatvédelmi szabályozást is, a 

jogerős pozitív eseteket a honlapunkon is megjelentettük. 

• A mintavételeket a szerződésnek megfelelően, minden esetben azon 

doppingellenőrök végezték, akiknek a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú 
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Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója állította ki a megbízólevelét. Jelenleg a 

Magyar Antidopping Csoport személyi állománya 41 fő doppingellenőr, mely 

optimálisan elegendő volt a 2019. évi állami, és az egyéb doppingellenes 

szervezetek (sportszövetségek, versenyrendezők stb.) megrendeléseinek 

teljesítéséhez. A doppingellenőrökről egyénenként személyi aktát vezetünk, 

mely tartalmazza az összes szükséges információt, amit a szerződés előír. 

• A mintavételekhez szükséges eszközöket, és mintavételi egységcsomagokat 

a nemzetközi előírásoknak megfelelően szereztük be, és szigorú számadásos 

rendszerben tartjuk nyilván. Az eszközök rendeltetésszerű használatát 

szigorúan ellenőrizzük, a veszélyes hulladékot, pedig előírásszerűen kezeljük 

(SEPTOX). 

• A laboratóriumi analízist végző Seibersdorfi WADA Akkreditált 

Doppingellenőrző Vizsgálati Laboratórium az érvényes szerződésünk szerint 

végezte a laboratóriumi analíziseket, a vonatkozó Nemzetközi Szabvány 

(International Standard for Laboratories) rendelkezései alapján. A 

laboratóriumi dopping-analízisre küldött minta (vér/vizelet) vizsgálati 

eredmények folyamatosan érkeznek és kerülnek feldolgozásra, illetve 

archiválásra.  

• Valamennyi vérvételt a szerződött, és erre megfelelő képesítéssel rendelkező 

doppingellenőrök végezték, a nemzetközi szabályozás előírásai szerint. A 

vérvételekhez csak minőségellenőrzési rendszerben gyártott és forgalmazott, 

kiváló minőségű, a magyar egészségügyben széles körben elterjedt, és 

használt eszközöket használtunk. 

• Az ISO minőségirányítási rendszer teljes megújító auditja a 2015. évi új 

Szabvány átvétele alapján (2019. április 05.) teljes sikerrel lezárult, és 
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kijelenthetjük, hogy a Magyar Antidopping Csoport által működtetett 

doppingellenőrzési rendszer, továbbra is maradéktalanul megfelel az MSZ 

EN ISO 9001:2015 Szabvány követelményeinek.     

• A szerződésünknek megfelelően felelősségbiztosítást kötöttünk a 

doppingellenőrzésekre vonatkozóan, mely biztosítás jelenleg is érvényben van.  

Kijelenthetjük, hogy 2019-ben káresemény nem történt, a Magyar 

Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.-vel szemben kárigény nem 

merült fel. 

• Továbbra is aktívan dolgozik a Magyar Antidopping Csoport Belső Ellenőri 

Csoportja, mely végrehajtja a doppingellenőrzések minőségellenőrzését és az 

ellenőrök helyszínen történő szupervízióját. Ezen törekvéseink célja, a 

doppingellenőrzések magas szakmai színvonalon tartása és a 

feddhetetlenség biztosítása. Az ellenőrök szupervíziója mind a helyszínen, a 

gyakorlati munka során, mind a mintavételek előkészítő fázisában, mind a 

dokumentumok kezelésekor zajlik. Szúrópróbaszerűen ebben az évben is több 

esetben történt belső ellenőri vizsgálat, hiányfeltárás és a mintavételi 

körülmények vizsgálata céljából.  

Kijelenthetjük, hogy doppingvétség megállapítása nem hiúsult meg a 

Magyar Antidopping Csoport hibájából, vagy hiányos munkavégzés miatt. 

• A legmagasabb szintű (chain of custody) biztonsági rendszert használjuk a 

minták szállításánál is: a mintavétel befejezésekor, az ellenőr a helyszínen a 

kijelölt szállítótáskába csomagolja a mintákat és leplombálja. A plomba 

sértetlenségét biztosítani kell a laboratóriumba szállításig, ott ellenőrzi az 

átvevő laboratórium, és jegyzőkönyvben rögzíti. Ha a plomba megsérül, 

minden esetben vizsgálatot kell indítani az okok felkutatására. A minták 
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tárolása a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. irodájában, 

zárható hűtőben, egyéb biztonsági intézkedések mellett történik, a 

laboratóriumba szállításig.  

• Titkos ügyiratkezeléssel és a doppingellenőrök titoktartási kötelezettségével 

biztosítjuk, hogy a doppingellenőrzésekről információ előzetesen ne 

szivároghasson ki, így a szúrópróba jellegű ellenőrzések valóban előre be nem 

jelentett módon történjenek. Minden egyes mintavételről jegyzőkönyv készül, 

melyet a Belső Ellenőrzés értékel. A szupervízió alkalmával a helyszínen is 

ellenőrizzük a doppingellenőrök munkáját, és havonta egyszer kötelező 

továbbképzésen és beszámolón vesz részt minden ellenőr. Valamennyi 

doppingellenőrrel a doppingellenőrzésekre vonatkozóan együttműködési 

keretszerződést kötöttünk, az egyéb szakértői tevékenységek, pedig 

megrendelésre, teljesítés-igazolással történnek. 

• Az érvényes nemzetközi Tiltólistát a honlapunkon (www.antidopping.hu) 

kétféle bontásban – gyári, forgalomba hozatali név; és összetétel, vegyületnév 

alapján – jelentettük meg, feltűntetve az esetleges Gyógyászati célú 

Mentesség (TUE engedély) beszerzésének lehetőségét is. A hatályos Tiltólistát 

folyamatosan karbantartjuk és frissítjük.  

• Könyv formátumban is kiadtuk a hatályos Tiltólistát, és a holléti információ 

szolgáltatására vonatkozó szabályozást. Mindkét kiadványt a Nemzeti 

Nyilvántartott Vizsgálati Csoport, illetve az olimpiai keret tagjai számára 

juttattuk el, hogy minden sportoló megfelelő információval rendelkezhessen. 

• Továbbra is működtetjük a Doppinginformációs telefonszámot, mely 

telefonszámon egy képzett doppingszakértő munkatársunk válaszol 

munkaidőben, 8-17h-ig a számos beérkező kérdésre. Továbbá vállaltuk, hogy a 

http://www.antidopping.hu/


 
 

1
9

 
honlapunkon feltűntetett e-mail címekre (antidopping@antidopping.hu; 

tiltolista@antidopping.hu illetve info@antidopping.hu) érkezett kérdésekre, 

vagy megjegyzésekre a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk. Legfőbb 

célunk, hogy a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás csak 

a legmagasabb szakmai szinten, a megjelentetett adatok hitelessége, és 

pontossága szigorúan ellenőrizve jelenhessen meg. 

• A Magyar Antidopping Csoport hivatalos honlapja akadálymentesített – 

látássérült sportolók számára is könnyen használható, korszerűsített 

honlap. A honlapot (www.antidopping.hu) folyamatosan fejlesztjük, és 

feltöltjük, hogy a naprakész és fontos információk, és hírek minden érdeklődő 

számára elérhetőek legyenek. 

• A Nemzeti és Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (RTP és IRTP) 

tagjainak névsorát a Sportszövetségek szakmai javaslata alapján 

összeállítottuk, illetve valamennyi tagot levélben értesítettünk, és számukra a 

beleegyező nyilatkozatokat megküldtük.  

• A nemzetközi információs ADAMS rendszer valamennyi modulját 

implementáltuk. Az angol nyelvű holléti információs rendszert a Magyar 

Antidopping Csoport lefordította, és a magyar sportolók, illetve a WADA 

számára hozzáférhetővé tette, hogy az ADAMS rendszerben magyar nyelven 

jelenhessenek meg az alapvető instrukciók, ezzel is segítve a magyar 

sportolókat a gördülékeny használatban. A WADA előírásainak megfelelően, 

már csak a nemzetközi ADAMS rendszeren keresztül lehet holléti információt 

szolgáltatni. A Magyar Antidopping Csoport saját információs rendszerén 

keresztül már csak a regisztrációra kötelezett sportolók tudnak regisztrálni, 

hogy bekerüljenek a MACS adatbázisába, de holléti információt már csak az 

mailto:antidopping@antidopping.hu
mailto:tiltolista@antidopping.hu
http://www.antidopping.hu/
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ADAMS rendszeren keresztül lehet megadni. Ezért mindenkit, aki jelenleg a 

Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagja - tehát holléti 

információszolgáltatásra kötelezett - regisztráljuk az ADAMS rendszerben, a 

belépési kódokat számukra megküldjük, és a szabályos használatra vonatkozó 

instrukciókkal hírlevélben / e-mailben / és ingyenes kiadványainkban 

valamennyi sportolót ellátjuk. Tekintettel arra, hogy sok sportoló számára, a 

nyelvi nehézség problémát jelent a nemzetközi whereabouts rendszer 

vezetésében, ezért a Magyar Antidopping Csoport felvállalta, hogy készséggel 

segít, illetve közvetít a sportoló és a Nemzetközi Sportszövetsége közötti 

kommunikációban, illetve a holléti rendszer megfelelő vezetésében. A 

naprakész tájékozottság érdekében a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport 

sportolóival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen informáljuk őket 

a legfrissebb hírekről. A holléti információ szolgáltatásához és az adatbázis 

naprakész kezeléséhez, a Magyar Antidopping Csoport honlapjának frissítési, 

modernizálási munkálatait folyamatosan végezzük 

• A sikertelen mintavételek regisztrálását, dokumentálását és szankcionálását 

végrehajtottuk. 

• A holléti információ szolgáltatás elmaradását, mint doppingvétséget 

megalapozó magatartást, a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjai 

körében regisztráltuk, dokumentáltuk, és a szükséges szankcionálást 

végrehajtottuk. 

• A honlaphoz kapcsolódóan a Magyar Antidopping Csoport havi 

rendszerességgel elektronikus hírlevelet adott ki, és juttatott el a vele 

kapcsolatban álló sportszövetségek, illetve sportolók részére, a naprakész 

tájékoztatás, illetve a doppingellenes tevékenység megismertetése és 
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népszerűsítése érdekében. Ezt a tevékenységünket nagy sikerrel, és nagy 

érdeklődés mellett végeztük, folyamatosan bevonva érdekes, aktuális és a 

magyar médiában néha félreérthető módon, vagy pontatlanul megjelenő 

témákat is. 

• A Magyar TUE Bizottságot a Kormányrendeletben előírt módon továbbra is 

működtetjük, a független Bizottság működéséhez minden anyagi és tárgyi 

feltételt biztosítunk. 

• Az elsőfokú Doppingbizottságot, illetve a másodfokú Dopping Fellebbviteli 

Bizottságot a Kormányrendeletben előírt módon továbbra is működtetjük, a 

Bizottságok működéséhez minden anyagi és tárgyi feltételt biztosítunk. A 

Bizottságok határozatait angol nyelven a nemzetközi Doppingellenes 

Ügynökségnek (WADA) megküldjük. 

• A Magyar Antidopping Csoport irodahelyiségeit folyamatosan 

karbantartjuk, és elvégezzük a szükséges felújítási, átalakításai, illetve 

állagmegóvási munkálatokat. (XIV. Thököly út 31-33 B épület 2. emelet; 1146. 

Budapest Istvánmezei út 2/C VII/099; 1146. Budapest Istvánmezei út 2/D; 1143. 

Budapest, Stefánia út 81. Fsz. 01.) 

• A Magyar Antidopping Csoport felvételt nyert a Magyar Szabványügyi 

Testület tagjai közé, és együttműködési megállapodást kötött az élelmiszer-

biztonsági irányítási rendszerek felügyeletéért felelős munkacsoporttal 

(MSZT/MB635), egy étrend-kiegészítők gyártói és forgalmazói számára 

készülő új európai szabvány kidolgozásában való részvételre vonatkozóan. 

• A Magyar Antidopping Csoporttal való a szorosabb együttműködés érdekében, 

az International Testing Agency projektmenedzserei (Matteo Vallini, Alarna 

Nightingale és Gianluca Siracusano) Magyarországra látogattak és tárgyaltak 



 
 

2
2

 
a Magyar Antidopping Csoport képviselőivel. (Budapest, 2019-07-09) Ezt 

követően a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) doppingellenőrei 

meghívást kaptak az ITA szervezésben, a 2019.09.18-27 között Pattaya-n 

megrendezésre kerülő Súlyemelő Világbajnokság (Tokyo 2020 Olimpiai 

kvalifikációs verseny) doppingellenőrzésének lebonyolítására. 

• A Magyar Antidopping Csoport és a Magyar Úszó Szövetség együttműködési 

megállapodást kötött a 2019. évre vonatkozóan, kiterjedt, átfogó 

doppingellenes program megvalósítása érdekében. A megállapodás 

aláírására ünnepélyes sajtótájékoztató keretében került sor, a Debrecenben 

megrendezésre került Országos Bajnokság első napján. 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Edzők Társasága és a 

Testnevelési  

• A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. a doppingellenes 

tevékenységre vonatkozó részletes éves jelentését és statisztikáját megküldi 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának, 

valamint angol nyelven eljuttatjuk a WADA részére is. 

• A WADA "Play True Generation" kampányának szellemében, a HUNADO Sport 

Club már több nagy szabadidős sporteseményen képviseltette magát. A 

Magyar Antidopping Csoport a HUNADO SC keretein belül szeretné támogatni, 

és megmutatni a doppingellenőrök egészséges életmódját, ily módon is a 

tiszta sportot népszerűsítve, és példát mutatva.  

• A magyar sportsajtóval a kapcsolattartásunk igen szoros, ebben az 

időszakban az ügyvezető igazgató több média szereplést is vállalt, és 

gyakorlatilag minden hazai sajtóorgánumban és médiumban megjelent ezen 

időszakban, hogy a közvéleményt naprakészen tájékoztathassuk a 
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doppingellenes munka aktuális helyzetéről, és felhívjuk a figyelmet a 

doppingolás veszélyére. 

• A MACS konferenciát követően a Magyar Antidopping Csoport évértékelő 

sajtótájékoztatót tartott. (Budapest, 2019-12-09) 

 

NEMZETKÖZI VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA  

• Befejeztük a Minszkben megrendezésre kerülő II. Európa Játékokon induló 

teljes magyar csapat (121 fő) helyszíni drogteszttel egybekötött 

doppingellenőrzését. Valamennyi sportolót felvettük a Magyar Antidopping 

Csoport és a Nemzetközi Információs rendszer (ADAMS) adatbázisába, a 

későbbi esetleges kapcsolattartás, illetve a holléti információ szolgáltatásának 

gördülékeny lebonyolítása érdekében. A Seibersdorfi WADA Akkreditált 

Laboratóriummal történt külön megállapodásunk értelmében valamennyi 

olimpikon doppingellenőrzésének eredménye a Játékok kezdetének 

időpontjáig megérkezett – valamennyi ellenőrzés negatív eredménnyel zárult. 

A Magyar Antidopping Csoport vezetője folyamatosan tartja a kapcsolatot az 

Európa Játékok teljes időtartama alatt a csapat vezetőivel, illetve a kiküldött 

orvosi team tagjaival.  

• A 2019. szeptember 13-15 között megrendezésre kerülő I. World Urban Games 

Szervezőbizottságának (Global Association of International Sports Federations) 

felkérésre a HUNADO vezetője, mint a hazai rendezésű sportesemény 

doppingellenes feladataiért felelős vezetője sikeres prezentációt tartott a 

GAISF Pályázat elbíráló küldöttsége előtt, a World Urban Games 

előkészületeit illetően. (Budapest, 2019-06-05 GAISF site visit) 
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• A Magyar Antidopping Csoport befejezte a 2019. május 27-30 között Győrben 

megrendezésre került I. Junior Tornász Világbajnokság 

doppingellenőrzésének és az utánpótláskorú sportolóknak szóló 

doppingellenes edukációs programjának szervezését és koordinálását. A 

Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) részéről Dr. Jay Binder, a FIG Medical és 

Antidopping Paneljének tagja méltatta és megköszönte a Magyar Antidopping 

Csoport kiváló színvonalú, professzionális munkáját.   

• Befejeztük a Dohában megrendezésre kerülő World Beach Games-en induló 

teljes magyar csapat (34 fő) helyszíni drogteszttel egybekötött 

doppingellenőrzését. Valamennyi sportolót felvettük a Magyar Antidopping 

Csoport és a Nemzetközi Információs rendszer (ADAMS) adatbázisába, a 

későbbi esetleges kapcsolattartás, illetve a holléti információ szolgáltatásának 

gördülékeny lebonyolítása érdekében. A Seibersdorfi WADA Akkreditált 

Laboratóriummal történt külön megállapodásunk értelmében valamennyi 

doppingellenőrzés eredménye a Játékok kezdetének időpontjáig megérkezett 

– valamennyi ellenőrzés negatív eredménnyel zárult. A Magyar Antidopping 

Csoport vezetője folyamatosan tartja a kapcsolatot a verseny teljes 

időtartama alatt a csapat vezetőivel, illetve a kiküldött orvosi team tagjaival.  

• Befejeztük a 2019. szeptember 13-15 között Budapesten megrendezésre 

került I. World Urban Games doppingellenőrzésének teljes körű 

lebonyolítását, és a verseny rendezéséért felelős nemzetközi szervezet, a GAISF 

(Global Association of International Sports Federations) felkérésre a versenyen 

3 napos doppingellenes edukációs programot is tartottunk (WADA Outreach 

Anti-Doping Program). A verseny teljes körű adminisztrációs feladatát (ADAMS 
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feltöltés), és a verseny Gyógyászati Mentesség (TUE) Bizottságának feladatait 

is a HUNADO látta el. 

• A Magyar Antidopping Csoport befejezte a 2019. augusztus 20-25 között 

Budapesten megrendezésre került FINA Junior Úszó Világbajnokság 

doppingellenőrzésének szervezését és koordinálását. A Nemzetközi Úszó 

Szövetség (FINA) részéről Dr. Cees van den Hoogenband, a FINA Medical és 

Antidopping Paneljének tagja méltatta és megköszönte a Magyar Antidopping 

Csoport kiváló színvonalú, professzionális munkáját.   

• A Magyar Antidopping Csoport befejezte a 2019. augusztus 21-25 között 

Szegeden megrendezésre került ICF Felnőtt Kajak-Kenu Világbajnokság 

(Tokyo 2020 Olimpiai kvalifikációs verseny) doppingellenőrzésének 

szervezését és koordinálását. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) részéről 

Michel Alarcon az ICF Antidopping Projektmenedzsere méltatta és 

megköszönte a Magyar Antidopping Csoport kiváló színvonalú, professzionális 

munkáját.   

• Befejeztük a 2019. október 28. és november 03. között Budapesten 

megrendezésre került UWW U23-as Birkózó Világbajnokság 

doppingellenőrzésének teljes körű lebonyolítását, a Nemzetközi Birkózó 

Szövetség (UWW) részéről Carlos Roy, az UWW Medical és Antidopping 

Paneljének tagja méltatta és megköszönte a Magyar Antidopping Csoport 

kiváló színvonalú, professzionális munkáját.   
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ELŐADÁSOK  

• A HUNADO vezetője meghívást kapott és előadást tartott az Országos 

Sportegészségügyi Intézet meghívására és szervezésében a válogatott 

keretek mellett dolgozó sportorvosok részére „Aktualitások, új trendek és 

szabályok a doppingellenes harcban” címmel. (Budapest Sportkórház, 2019-

02-05) 

• A HUNADO képviselői rendszeresen meghívást kapnak, és részt vesznek a NAV 

Vám- és Pénzügyőrség szervezésében havi rendszerességgel összeülő 

VIRIBUS akciócsoport megbeszélésen, mely összehangolt nemzetközi akció a 

doppingterjesztés és kereskedelem felderítésére és visszaszorítására. Az 

akciócsoportban képviselteti magát a Magyar Antidopping Csoporton kívül az 

ORFK, a NÉBIH és az OGYÉI is. (Budapest, 2019-01-16; 2019-02-19; 2019-03-06 - 

előadás) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott az Országos Sportegészségügyi Intézet 

meghívására és szervezésében a sportorvos szakvizsga előkészítő 

tanfolyamon a szakvizsga előtt álló orvosok számára, „Aktualitások, új trendek 

és szabályok a doppingellenes harcban” címmel. (Budapest Sportkórház, 2019-

02-19) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Testnevelési Egyetem szervezésében és 

meghívására az egyetem hallgatói számára doppingellenes témában 

„Aktualitások a doppingellenes harcban címmel. (Budapest, 2019-03-22) 

• A HUNADO vezetője immár másodszor meghívást kapott és előadást tartott a 

Győri Szent István Egyetem „Sportdiplomáciai tanácsadó” posztgraduális 

képzésén „Diplomáciai feladatok a doppingellenes harcban, avagy új trendek 
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és kihívások a doppingellenőrzésben” címmel. A képzés fővédnöke: Dr. Kovács 

Barnabás Magyarország Barcelonai Főkonzulja. (Budapest, 2019-03-23) 

• A HUNADO vezetője három előadást tartott a Magyar Edzők Társasága 

szervezésében, a kiemelt edzőprogram keretében megrendezésre került 

edzőkonferencián, az edzők számára kreditrendszerben megszerezhető 

kötelezően előírt doppingellenes felvilágosító program teljesítése céljából 

„Új trendek, újdonságok és kihívások a doppingellenes harcban” címmel. 

(Budapest, 2019-01-15; 2019-03-26; 2019-12-03.) 

• Egyetem égisze alatt létrehozott Sport-táplálkozástudományi Központ 

szervezésében, a kiemelt edzőprogram keretében megrendezésre került 

edzőkonferencián, „Az étrend-kiegészítők alkalmazásának veszélyei” címmel. 

(Budapest, 2019-04-02) 

• A HUNADO vezetője immár másodszor meghívást kapott és előadást tartott a 

Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza FTI Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

szervezésében „a dopping és a doppingellenőrzés története az ókori Olimpiai 

Játékoktól napjainkig” címmel. Az előadást a Kőszegi Televízió rögzítette és a 

felvétel megtekinthető a Pannon Egyetem honlapján. (Kőszeg, 2019-04-29). 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Csík Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium szervezésében az iskola tanulói és tanárai részére „a dopping és 

a doppingellenőrzés története az ókori Olimpiai Játékoktól napjainkig” címmel. 

(Budapest, 2019-05-13). 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Edzők Társasága és a 

Testnevelési Egyetem közös szervezésében, a kiemelt edzőprogram 

keretében megrendezésre került edzőkonferencián, „a doppingellenes 
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tevékenység feladatai, tanulságai a jogszabályi változások tükrében” címmel. 

(Budapest, 2019-06-04) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Semmelweis Egyetem szervezésében, az 

Egyetem fennállásának 250 éves évfordulója alkalmából megrendezett 

tudományos nagygyűlésen és Nyári Egyetemen, az Egyetem hallgatói és 

tanárai részére „Világszínvonalon a Sportorvoslásban” címmel. (Budapest, 

2019-09-04). 

• A HUNADO vezetője előadást tartott az Országos Sportegészségügyi Intézet 

meghívására és szervezésében a sportorvos szakvizsga előkészítő 

tanfolyamon a szakvizsga előtt álló orvosok számára, „Aktualitások, új trendek 

és szabályok a doppingellenes harcban” címmel. (Budapest Sportkórház, 2019-

09-17) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem 

Bólyai Szakkollégiuma szervezésében, a szakkollégium hallgatói és tanárai 

részére „A doppingellenes harc alapjai” címmel. (Budapest, 2019-10-02). 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Olimpiai Bizottság és a MOB 

Orvos Bizottsága meghívására és szervezésében, a 2020-ban Tokyo-ban 

megrendezésre kerülő Nyári Olimpiai Játékokra kvalifikáló sportágak 

szakmai vezetői számára, „Aktualitások, új trendek és szabályok a 

doppingellenes harcban, avagy a Tokyo-i Olimpia várható egészségügyi 

ellátása és doppingellenes feladatai” címmel. (Budapest, 2019-10-03) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a XXVI. Magyarországi Egészségügyi 

napok alkalmából szervezett orvos-konferencián „a Sport és az 

Orvostudomány szinergiája, avagy a doppingellenes harc napjainkban” 

címmel. (Siófok, 2019-10-09). 
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• A HUNADO vezetője előadást tartott az Országos Sportegészségügyi Intézet 

meghívására és szervezésében a sportorvosi szakvizsga kötelező szinten 

tartó tanfolyamán sportorvosok számára, „Aktualitások, új trendek és 

szabályok a doppingellenes harcban” címmel. (Budapest Sportkórház, 2019-

10-15) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus 

Gimnázium és Szakkollégium Soproni Sportiskola Egyesülete szervezésében, 

az iskola hallgatói és tanárai részére „A doppingellenes harc alapjai” címmel. 

(Budapest, 2019-11-26). 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Paralimpiai Bizottság 

meghívására és szervezésében, a 2020-ban Tokyo-ban megrendezésre 

kerülő Nyári Paralimpiai Játékokra kvalifikáló sportágak szakmai vezetői 

számára, „Aktualitások, új trendek és szabályok a doppingellenes harcban, 

avagy a Tokyo-i Olimpia várható egészségügyi ellátása és doppingellenes 

feladatai” címmel. (Budapest, 2019-11-27) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség és a 

Felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szervezésében megrendezésre 

került „Labdarúgás és tudomány” edzőkonferencián, „A dopping és az 

étrend-kiegészítők alkalmazásának veszélyei a labdarúgásban” címmel. 

(Felcsút, 2019-12-02) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a XVIII. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

és Gimnázium felkérésére és szervezésében, az iskola hallgatói és tanárai 

részére (6.-7.-8. osztályok) az iskola pályaorientációs napján „Sport – Fair 

Play - Dopping” címmel. (Budapest, 2019-12-14). 
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• A felvilágosításban és megelőzésben továbbra is nagy erőkkel dolgozunk, 

már idén is számos előadást tartottunk doppingellenes témában:  

A Magyar Birkózó Szövetség szervezésében edzőképző konferencián és a 

Szövetség közgyűlésén doppingellenes előadás (Budapest, 2019-01-18); 

Magyar Triatlon Szövetség szervezésében doppingellenes előadás a Sport XXI 

és a Héraklész program keretében a válogatott kereteknek és edzőiknek 

(Martfű, 2019-01-19); a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében 

doppingellenes tájékoztató a Nyári EYOF-on, és az Európa Játékokon induló 

sportszövetségek vezetői számára (Budapest, 2019-01-22); Doppingellenes 

tájékoztató és megbeszélés a Magyar Golyósport Szövetség főtitkára részére 

(Budapest, 2019-01-23); Doppingellenes előadás a Miskolci Birkózó Klub 

szervezésében a felnőtt, junior és ifjúsági válogatottak, illetve edzőik számára 

(Miskolc, 2019-02-21); Kerekasztal beszélgetés sport-táplálkozástudományi 

témában a Budapesti Műszaki Egyetem és a Semmelweis Egyetem közös 

szervezésében sportolók, sportszakemberek és egyetemi hallgatók, illetve 

oktatóik számára (Budapest BME, 2019-04-02); Doppingtörténeti előadás az 

ELTE Klub szervezésében egyetemi és középiskolai tanárok részére (2019-04-

04); a Magyar Testépítő Szövetség szervezésében, a Szövetség közgyűlésén 

doppingellenes előadás (Budapest, 2019-04-06);  a Magyar Kajak-Kenu 

Szövetség szervezésében doppingellenes előadás az ifjúsági és serdülő 

válogatott kereteknek és edzőiknek (Dunavarsány, 2019-04-24); Kerekasztal 

beszélgetés sport-táplálkozástudományi témában a Magyar Dietetikusok 

Szövetsége szervezésében sport-dietetikusok számára (Budapest, 2019-05-

07); Kerekasztal beszélgetés sport-táplálkozástudományi témában a SCITEC 

Institute szervezésében sportolók, sportszakemberek, illetve a sportsajtó 
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képviselői számára (Budapest Duna Pláza Irodaház, 2019-05-08); a Magyar 

Országos Korcsolya Szövetség szervezésében, a Szövetség közgyűlésén 

doppingellenes előadás (Balatonakarattya, 2019-05-10);  a Magyar Olimpiai 

Bizottság szervezésében doppingellenes tájékoztató a Bakuban 

megrendezésre kerülő Nyári EYOF-on, induló sportszövetségek vezetői számára 

(Budapest, 2019-05-15); Kerekasztal beszélgetés sport-táplálkozástudományi 

témában a Wessling Hungary szervezésében étrend-kiegészítő gyártók, és 

forgalmazók számára (Budapest, 2019-05-21); a Magyar Speciális Olimpia 

Szövetség szervezésében, a Szövetség közgyűlésén doppingellenes előadás 

(Budapest, 2019-05-25); A Magyar Íjász Szövetség szervezésében, a Szövetség 

közgyűlésén doppingellenes előadás (Dunavarsány, 2019-07-04); a Magyar 

Jégkorong Szövetség szervezésében doppingellenes előadás a férfi felnőtt és 

utánpótlás válogatottak és edzőik részére (Budapest, 2019-07-25 és 2019-07-

26) a Magyar Jégkorong Szövetség szervezésében doppingellenes előadás a 

női felnőtt és utánpótlás válogatottak és edzőik részére (Budapest, 2019-08-

21); a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében doppingellenes előadás a 

felnőtt és utánpótlás válogatottak és edzőik részére (Dunavarsány, 2019-09-

10);  a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében doppingellenes tájékoztató a 

Dohában megrendezésre kerülő World Beach Games-en induló 

sportszövetségek vezetői számára (Budapest, 2019-09-12); a Magyar Olimpiai 

Bizottság szervezésében doppingellenes tájékoztató a 2020-ban Lausanne-

ban megrendezésre kerülő Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon induló 

sportszövetségek vezetői számára (Budapest, 2019-09-16); a Magyar 

Antidopping Csoport szervezésében szakmai egyeztetés a nem olimpiai 

sportágak szakmai vezetői és főtitkárai részére az aktuális doppingellenes 
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feladatokra vonatkozóan (Budapest, 2019-09-30 és 2019-10-02); a Magyar 

Testépítő Szövetség szervezésében, a Szövetség közgyűlésén doppingellenes 

előadás sportolók, sportvezetők és edzők részére (Budapest, 2019-10-26); a 

Magyar Hallássérültek Országos Szövetsége szervezésében doppingellenes 

előadás a Téli Siketlimpián induló sportolók, sportvezetők és edzők részére 

(Budapest, 2019-10-28); a Magyar Súlyemelő Szövetség szervezésében, a 

Szövetség edzőképzésén doppingellenes előadás sportvezetők és edzők 

részére (Hajdúszoboszló, 2019-11-11); a Magyar Olimpiai Bizottság Orvosi 

Bizottsága ülése (Budapest, 2019-11-12); a Magyar Országos Korcsolya 

Szövetség (MOKSZ) szervezésében, a Szövetség nemzetközi sportoló 

konferenciáján doppingellenes előadás sportolók, sportvezetők és edzők 

részére (Budapest, 2019-12-03 és 2019-12-05); a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

szervezésében, a Szövetség utánpótlás konferenciáján doppingellenes 

előadás sportolók, sportvezetők és edzők részére (Dunavarsány, 2019-12-06); a 

Magyar Kerékpárosok Országos Szövetség szervezésében, a Szövetség 

utánpótlás konferenciáján doppingellenes előadás sportolók, sportvezetők és 

edzők részére (Budapest, 2019-12-07); a Magyar Ökölvívó Szövetség 

szervezésében, a Szövetség edzőkonferenciáján doppingellenes előadás 

sportvezetők és edzők részére (Tatai Olimpiai Központ, 2019-12-13). 

 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS  

• 2019. május 27-én a Magyar Antidopping Csoport, mint a Nemzeti 

Doppingellenes Szervezet feladat- és jogkörét ellátó szervezet, a témában 

eddig egyedülálló módon, nagy sikerű nemzetközi konferenciát tartott a 

WADA, a Seibersdorfi WADA Akkreditált Laboratórium, az EUROPOL, az 
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EUROJUST, és a Közép-Európai országok Nemzeti Doppingellenes 

Szervezetei, illetve a doppingellenes harcban résztvevő valamennyi hazai 

hatóság (EMMI SFÁT, ORFK, OGYÉI, NÉBIH, NAV Vám- és Pénzügyőrség, 

Hamisítás Elleni Nemzeti Testület - HENT) közreműködésével.  

A konferencia címe: "A nemzeti doppingellenes szervezetek (NADO-k) és a 

hatóságok együttműködése a tiltott teljesítményfokozó szerekkel való 

kereskedelem felszámolásában" címmel.  

A konferencia témája a hatósági együttműködés összefogása a dopping 

terjesztése ügyében volt.  

A konferencia célkitűzése: Bár a WADA mindenkori nemzetközi elvárásainak 

megfelelő mennyiségű és minőségű doppingellenőrzés elvégzése 

vitathatatlan szerepet játszik a tiszta sportolók jogainak érvényre juttatásában, 

a HUNADO meggyőződése, hogy a doppingolás visszaszorítása nem kizárólag 

és nem elsősorban a doppingellenőrzések elvégzésével kezdődik: ez az út a 

doppingszerek kínálati oldalának lehetőség szerinti felszámolásával veszi 

kezdetét. Célunk, hogy a dopping elleni küzdelem ne sportolóink eltiltásában 

merüljön ki: a kínálati oldal forrásainak elzárásával lennénk képesek ugyanis a 

leginkább megóvni sportolóinkat a súlyosan egészségkárosító, és sokszor az 

életveszélyes kockázatot is magukban rejtő szereknek való kitettségtől. A 

kínálati oldal felszámolásával teremthetünk továbbá olyan megnyugtató 

sportkörnyezetet sportolóink számára, melyben valóban érvényesülnek a sport 

legnemesebb értékei.  

A konferencia résztvevői: V4 országok, valamint a CEADO további tagállami: 

Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, illetve Magyarország érintett 

hatóságainak képviselői -Rendőrség, Ügyészség, Nemzeti Élelmiszerlánc-
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biztonsági Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézet – közel 200 fő. 

A Magyar Antidopping Csoport kezdeményezését széles körű érdeklődés 

övezte, és maga a WADA is teljes körű támogatásáról biztosította. A meghívott 

előadók között tudhattuk a téma számos nemzetközi hírű szaktekintélyét, a 

WADA, az EUROPOL, az EUROJUST, a Seibersdorfi WADA Akkreditált Laboratórium, 

az ORFK és a NAV Vám-és Pénzügyőrség képviselőjét. 

A konferenciát követően a részt vevő szervezetek képviselői sajtótájékoztatót 

tartottak. (Budapest, Magyar Sport Háza 2019-05-27). 

A konferencia sajtóközleménye és méltatása megjelent a Nemzetközi 

Doppingellenes Ügynökség (WADA), az EUROPOL, az EUROJUST és a hazai 

hatóságok (ORFK és NAV Vám- és Pénzügyőrség) hivatalos honlapján. 

• 2019-05-28-án a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) meghívására 

Budapesten üléseztek a Közép-Európai Országok Nemzeti Doppingellenes 

Szervezeteinek (CEADO) képviselői. A résztvevő 6 alapító ország – 

Lengyelországgal kiegészülve – a Közép-Európai Doppingellenes Szervezet 

(CEADO) újjáalapításáról határozott. Románia tagjelöltként, a Nemzetközi 

Doppingellenes Ügynökség (WADA) képviselője megfigyelőként vett részt az 

ülésen. A szervezet elnöki posztját, melyet idáig a HUNADO vezetője töltött be, 

az Osztrák NADO vezetője vette át (NADA Austria). A résztvevő országok 

szándéknyilatkozatot fogadtak el a szorosabb együttműködés, a kölcsönös 

információ-megosztás, a doppingellenőrzés és az összehangolt nemzetközi 

fellépés terén. A CEADO újjáalakulását és törekvéseit a WADA köszöntőlevélben 

üdvözölte. 
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• A Magyar Antidopping Csoport 3 fős küldöttséggel vett részt a 2019.03.12-15 

között Lausanne-ban megrendezésre került WADA Világkongresszuson, 

melyen számos, a nemzetközi doppingellenes tevékenység aktualitásaira, a 

2021. január 01-én hatályba lépő új WADA Kódex által meghatározott kötelező 

új NADO feladatokra, és az elkövetkezendő időszakban várható 

doppingellenőrzésekre, új WADA előírásokra vonatkozó információ hangzott el.  

• A HUNADO vezetője a konferencia tudományos bizottságának tagjaként, 

szekcióelnöki feladatot vállalt a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) 

Birkózó Nemzetközi Orvos Konferenciáján. (Budapest, 2019-10-24/25/26). 

• A Magyar Antidopping Csoport 3 fős, a WADA által akkreditált küldöttséggel 

vett részt a 2019.11.05-07. között a Lengyelországi Katowice-ben 

megrendezésre került V. WADA Világkongresszuson, melyen a világ 

országainak többsége képviseltette magát. A Világtalálkozó célja az országok 

és nemzetközi sportszervezetek (WADA, Nemzetközi Olimpiai Bizottság, 

Nemzetközi Sportszövetségek) közötti kapcsolatfelvétel, a 2021.01.01-én 

hatályba lépő új WADA Kódex szövegének végső változatának bemutatása és 

elfogadása, illetve a jövő doppingellenes tevékenységének stratégiai 

célkitűzéseinek, nemzetközi akciótervének megtárgyalása és kialakítása volt. A 

Világkongresszust követően a magyar küldöttség részt vett a Közép-Európai 

Doppingellenes Szervezetek (CEADO) II. kongresszusán is, ahol a Magyar 

Antidopping Csoport vezetője is felszólalt. 

• A Magyar Antidopping Csoport 2 fős küldöttsége részt vett a Seibersdorfi 

WADA Akkreditált Laboratórium által, 2019.11.24-26. között, a WADA 

támogatásában megrendezett, „Új vizsgáló eljárások és az új ADAMS rendszer 

(Next Generation) bemutatása” című nemzetközi doppingellenes 
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workshopon, ahol a Magyar Antidopping Csoport maga is tartott előadást a 

HUNADO tapasztalatait illetően. 

 

Összegzésül kijelenthetjük, hogy a doppingellenes felvilágosító program rendkívül 

hasznos és szükséges, és a sportolók és edzőik részéről kifejezetten nagy az igény is 

rá. A doppingellenes felvilágosítás célja, hogy minél szélesebb körhöz jusson el a 

naprakész, figyelemfelkeltő, szakszerű doppingellenes információ. Ezért a jövőben 

még több lehetőséget szeretnénk megragadni, hogy ilyen, és ehhez hasonló módon 

folytathassuk, és egyre hatékonyabbá tegyük a doppingellenes nevelő – felvilágosító 

– prevenciós missziónkat. A felvilágosító munka mellett, pedig szeretnénk a jövőben 

is ápolni a Magyar Antidopping Csoport kiváló nemzetközi kapcsolatait, és folytatni a 

nemzetközi szerepvállalást, ezzel is még nagyobb elismerést és nemzetközi hírnevet 

szerezve a hazai doppingellenes tevékenységnek.  
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SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
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ELÉRHETŐSÉGEK 
 

A Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) 
elérhetőségei: 
Telefon: +36-1/273-1715 
E-mail: antidopping@antidopping.hu 
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c. 7/99. 
Postacím: 1146 Budapest, Thököly út 31-33/b II/201 

Antidopping információs vonal, sajtó, mintavétel-
rendelés: 
+36-20/9827-495 (Dr. Tiszeker Ágnes) 

Sportolói kérdések és ADAMS-ügyintézés: 
+36-70/3396-372 
adams@antidopping.hu 

Doppingeljárások, fegyelmi ügyek: 
+36-70/3707-800 
legal@antidopping.hu 

Előadások, rendezvények, szövetségi kapcsolattartás 
+36-70/3396-372 
info@antidopping.hu 

Tiltólista információs e-mail cím: 
tiltolista@antidopping.hu 

TUE információs vonal: 
+36-70/1997-062 
tuebizottsag@antidopping.hu 

Technikai segítségnyújtás, informatika: 
+36-20/9779-236 
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