SZAKMAI PROGRAM 2016.
A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, mint a Nemzeti Doppingellenes
Szervezet (HUNADO) feladat és jogkörét ellátó szakmai szervezetnek, a 2016. évben végzett
doppingellenes tevékenysége:
A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. dopping ellenes tevékenysége több szintű,
egyik része maga a doppingellenőrzés, mely a mintavételek előirányozásától, megszervezésétől, a
vizelet és / vagy vérvétel helyszíni lebonyolításán át, a megfelelő laboratóriumba történő biztonságos
szállításig tart. Az aktivitás másik része a 2015. 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
eljuttatni a sportolókhoz, és az őket segítő szakemberekhez.
2016. január 01. és december 31. közötti időszakban, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú
Nonprofit Kft. végrehajtotta a hatályos jogszabályban előírt NADO feladatokat:
Az elvégzett vizsgálatok száma, - MOB-állami megrendelésben -, 2016. január 01. – december
31. között: 1500 minta, mely mintavételek sportági megoszlása, a Magyar Olimpiai Bizottság
által közzétett kiemelt olimpiai sportágak; elsősorban a 2016. évi Téli Ifjúsági Olimpia
résztvevői; a 2016. évi Rio de Janeiro-i Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok kvalifikációs
versenyein részt vevő nemzeti válogatott tagjai, és a már olimpiai kvótával rendelkező sportolók
körében; illetve az idei EURO2016 Labdarúgás Európa-bajnokságra nevezett magyar válogatott
sportolói körében történt.
A 2016. évi mintavételek megoszlása:
Vizelet – 1063 (71%); Vér – 437 (29%)
A vérvizsgálatok a következő analízisek irányába történtek: Növekedési hormon / Erythropoiesis
stimuláló ágensek / Biológiai Útlevél Program - Vérparaméterek vizsgálata
A minták laboratóriumi analízise:
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Vér / Vizeletvizsgálat: Seibersdorfi WADA akkreditált laboratórium – 1496 (99,7%)
Vizeletvizsgálat: Kölni WADA akkreditált laboratórium – 4 (0,3%)
A mintavételek nemek szerinti megoszlása:
Férfiak összesen: 929 (62%)
Nők összesen: 571 (38%)
Magyar sportolók összesen: 1499 (99,93%)
Külföldi sportolók összesen: 1 (0,07%)
A mintavételek megoszlása:
Versenyen kívüli mintavétel: 1179 (79%)
Versenyen történt mintavétel: 321 (21%)
Előre be nem jelentett mintavétel: 1498 (99,9%)
Előre egyeztetett mintavétel (bejelentett): 2 (0,1%)
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.
A doppingellenőrzés alá vont sportolók korszerinti megoszlása:
Nagykorú sportoló – 1423 (95%)
Kiskorú sportoló – 77 (5%)
A mintavételek helyszín szerinti megoszlása:
Budapest – 675 (45%)
Vidék – 810 (54%)
Külföldön – 15 (1%) – doppingellenőrzés a magyar labdarúgó válogatott ausztriai edzőtáborában,
illetve a tartósan külföldön tartózkodó olimpikonok doppingellenőrzése a holléti információ alapján
A doppingellenőrzés során TUE engedély meglétét jelentette be a sportoló:
TUE engedély – 5 (0,3%)
TUE engedély nincs – 1495 (99,7%)
A 2016. évben regisztrált doppingesetek közzétételére vonatkozóan, a törvényi előírásnak
megfelelően,

a

Magyar

Antidopping

Csoport

a

honlapján

tesz

eleget.

(http://www.antidopping.hu/Dopping_fegyelmi_ugyek)
A megjelölt időszakban elvégzett NADO feladatok:


A folyamatos WADA felügyelet és ellenőrzés mellett a HUNADO továbbra is élvezi a
WADA teljes megfelelőségi (fully compliant) státuszát.



A Nemzeti Doppingellenes Szervezet a hatályos Kormányrendeletnek megfelelően átvette
az állatok – elsősorban a lovak doppingellenőrzésének (olimpiai számok) koordinálását,
szervezését, lebonyolítását, illetve az eredmények kezelését. Ennek eredményeként,
szoros együttműködésben a Magyar Lovassport Szövetség és a Nemzetközi Lovassport
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Szövetség (FEI) képviselőivel, a HUNADO Szabályzat módosítása megtörtént, illetve a
hazai Országos Minősítő Versenyen sor került díjugratás sportágban (olimpiai szám) 4
mintavételre is. A WADA által jóváhagyott, módosított HUNADO Szabályzat a Magyar
Antidopping Csoport honlapján közzétételre került.


A Nemzeti Doppingellenes Szervezet a hatályos Kormányrendeletnek megfelelően, az
állatok doppingellenőrzése koordinálása és felügyelete feladat körében, szoros
együttműködést alakított ki a Magyar Kutyasport Szövetség képviselőivel. Ennek
eredményeként kidolgozásra kerül a kutyák doppingellenőrzésének jogi szabályozása,
illetve a gyakorlati lebonyolítás szabályrendszere.



A Magyar Antidopping Csoport munkatársai több alkalommal is szakértőként vettek
részt a Komárom Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság által szervezett és
lebonyolított

akcióprogramban,

mely

a

Büntető

Törvénykönyv

Tiltott

Teljesítményfokozásra vonatkozó szabályozásának kívánt érvényt szerezni (tiltott szerek
lefoglalása, a kereskedői magatartás tettenérése).


A Magyar Antidopping Csoport aktívan részt vett a 2024. évben megrendezésre kerülő Nyári
Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezési jogáért benyújtott magyar pályázat vonatkozó
részeinek megírásában. Folyamatos a kapcsolattartás illetve adatszolgáltatás a Budapest
2024 Szervezőbizottságával.



A FINA 2017. évi Vizes Világbajnokságának Szervezőbizottságának felkérésre a
HUNADO

vezetője,

mint

a

Világbajnokság

doppingellenőrzéséért

felelős

szervezőbizottsági tag, heti rendszerességgel részt vett a Szervezőbizottság Orvosi és Antidopping Paneljének bizottsági ülésein, a Nemzetközi Úszó Szövetséggel (FINA) való
kapcsolattartás, és a Világbajnokságra való felkészülés jegyében.


A Magyar Antidopping Csoport aktívan részt vett a 2017. évben, Győrben megrendezésre
kerülő Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál (EYOF) doppingellenőrzésének szervezésben és
koordinálásában. A szervezés jelenlegi fázisáról a Magyar Antidopping Csoport beszámolót
tartott az Európai Olimpiai Bizottság küldöttsége előtt, melyet a küldöttek nagy
megelégedéssel fogadtak el. (Győr, 2016-10-28)



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága számára a
Kormányrendeletben előírt javaslattételeket a Magyar Antidopping Csoport elkészítette,
(tesztelosztási terv, éves mintaszám előirányzat, Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport),
és jóváhagyásra megküldte.



A Magyar Olimpiai Bizottság 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) a Magyar Antidopping Csoport feldolgozta, összesítette, és megküldte.



Pozitív „A” minta, illetve doppingvétséget megalapozó magatartás esetén, a hatályos
jogszabályoknak megfelelően, a Magyar Antidopping Csoport evégezte a kijelölt szervezetek
www.antidopping.hu
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és személyek értesítését, illetve eleget téve a nyilvánosságra hozatali kötelezettségnek, és
figyelembe véve az adatvédelmi szabályozást is, a jogerős pozitív eseteket a honlapon is
megjelentette. (www.antidopping.hu)


A mintavételeket a szerződésnek megfelelően, minden esetben azon doppingellenőrök
végezték, akiknek a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója állította ki a megbízólevelét. Jelenleg a Magyar Antidopping Csoport személyi
állománya 45 fő doppingellenőr, mely optimálisan elegendő volt a 2016. évi állami, és az
egyéb

doppingellenes

szervezetek

(sportszövetségek,

versenyrendezők,

stb.)

megrendeléseinek teljesítéséhez.


A Magyar Antidopping Csoport a mintavételekhez szükséges eszközöket, és mintavételi
egységcsomagokat a nemzetközi előírásoknak megfelelően szerezte be, és szigorú
számadásos rendszerben tartja nyilván. Az eszközök rendeltetésszerű használatát szigorúan
ellenőrzik, a veszélyes hulladékot, pedig előírásszerűen kezelik (SEPTOX).



A laboratóriumi analízist végző seibersdorfi WADA akkreditált Doppingellenőrző
Vizsgálati Laboratórium az érvényes szerződés 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 használnak.


Az ISO minőségirányítási rendszer megújító auditja (2016. április 04.) teljes sikerrel
lezárult, és kijelenthetjük, hogy a Magyar Antidopping Csoport által működtetett
doppingellenőrzési rendszer, továbbra is maradéktalanul megfelel az MSZ EN ISO
9001:2009 Szabvány követelményeinek.



A Magyar Antidopping Csoport felelősségbiztosítást kötött a doppingellenőrzésekre
vonatkozóan, mely biztosítás jelenleg is érvényben van. Kijelenthetjük, hogy 2016-ban
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 törekvések 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.
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Kijelenthetjük, hogy doppingvétség megállapítása nem hiúsult meg a Magyar
Antidopping Csoport hibájából, vagy hiányos munkavégzés miatt.


A Magyar Antidopping Csoport a legmagasabb szintű (chain of custody) biztonsági
rendszert használja 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 tárolása a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit
Kft. irodájában, zárható hűtőben, egyéb biztonsági intézkedések mellett történik, a
laboratóriumba szállításig.



A Magyar Antidopping Csoport titkos ügyiratkezeléssel és a doppingellenőrök titoktartási
kötelezettségével biztosítja, 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 ellenőrzik a doppingellenőrök munkáját, és
havonta egyszer kötelező továbbképzésen és beszámolón vesz részt minden ellenőr.
Valamennyi doppingellenőrrel a doppingellenőrzésekre vonatkozóan a Magyar Antidopping
Csoport együttműködési keretszerződést kötött, az egyéb szakértői tevékenységek, pedig
megrendelésre, teljesítés-igazolással történnek.



A Magyar Antidopping Csoport az érvényes nemzetközi Tiltólistát a honlapján
(www.antidopping.hu) kétféle bontásban – gyári, forgalomba hozatali név; és összetétel,
vegyületnév alapján – jelenteti meg, feltűntetve az esetleges Gyógyászati célú Mentesség
(TUE engedély) beszerzésének lehetőségét is. A hatályos Tiltólista folyamatosan karbantartás
és frissítés alatt áll.



A Magyar Antidopping Csoport CD és könyv formátumban is kiadta a hatályos Tiltólistát,
és a holléti információ szolgáltatására vonatkozó szabályozást. Mindkét kiadványt a
Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport, illetve az olimpiai keret tagjai számára juttatják el,
hogy minden sportoló megfelelő információval rendelkezhessen.



Továbbra is működik a Doppinginformációs telefonszám, mely telefonszámon egy képzett
doppingszakértő munkatárs válaszol munkaidőben, 8-17h-ig a számos beérkező kérdésre.
Továbbá

a

honlapon

feltűntetett

e-mail

címre

(antidopping@t-email.hu

illetve

info@antidopping.hu) érkezett kérdésekre, vagy megjegyzésekre a lehető legrövidebb időn
belül válaszolnak. Legfőbb cél, 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
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(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 került összeállításra, illetve valamennyi
tag levélben kapott értestést, és számukra a beleegyező nyilatkozatok megküldésre kerültek.



A nemzetközi információs ADAMS rendszer valamennyi modulját implementálásra
került. Az angol nyelvű holléti információs rendszert a Magyar Antidopping Csoport
lefordította, és 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 2016.
január 01-től, hivatalosan már csak a nemzetközi ADAMS rendszeren keresztül lehetett
holléti információt szolgáltatni. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel történt
megállapodás értelmében 2016. január 01-től két hónap állt rendelkezésre az átállásra, és
2016. március 01-től végleg megszűnt a Magyar Antidopping Csoport saját holléti
információs rendszere, ezen a felületen már csak a regisztrációra kötelezettek tudnak majd
regisztrálni, hogy bekerüljenek a MACS adatbázisába, de holléti információt már csak az
ADAMS rendszeren keresztül lehet megadni. Ezért mindenki, aki a Nemzeti Nyilvántartott
Vizsgálati Csoport tagja - tehát holléti információszolgáltatásra kötelezett – regisztrálásra
kerül az ADAMS rendszerben, a belépési kódokat számukra megküldik, és megismertetik őket
a rendszer használatával. 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 sikertelen mintavételek regisztrálását, dokumentálását és szankcionálását a Magyar
Antidopping Csoport végrehajtotta.



A holléti információ szolgáltatás elmaradását, mint doppingvétséget megalapozó
magatartást, a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjai körében a Magyar
Antidopping Csoport regisztrálta, dokumentálta, és a szükséges szankcionálást végrehajtotta.



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 népszerűsítése érdekében. Ezt a tevékenységet a MACS évről évre nagy
sikerrel, és nagy érdeklődés mellett végezi, folyamatosan bevonva érdekes, aktuális és a
magyar médiában néha félreérthető módon, vagy pontatlanul megjelenő témákat is.



A Magyar Antidopping Csoport a Magyar TUE Bizottságot a Kormányrendeletben előírt
módon továbbra is működteti, a független Bizottság működéséhez minden anyagi és tárgyi
feltételt biztosít.
www.antidopping.hu
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A Magyar Antidopping Csoport az elsőfokú Doppingbizottságot, illetve a másodfokú
Dopping Fellebbviteli Bizottságot a Kormányrendeletben előírt módon továbbra is
működteti, a Bizottságok működéséhez minden anyagi és tárgyi feltételt biztosít. A
Bizottságok határozatait angol nyelven a nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnek (WADA)
megküldik.



A Magyar Antidopping Csoport elvégezte a Lillehammerben megrendezésre került, Téli
Ifjúsági Olimpiai Játékokon indult teljes magyar csapat (tartalékokkal együtt 15 fő)
helyszíni drogteszttel egybekötött doppingellenőrzését. Valamennyi sportolót felvették a
Magyar Antidopping Csoport adatbázisába, a későbbi esetleges kapcsolattartás gördülékeny
lebonyolítása érdekében; illetve regisztrálták a mintavételeket a nemzetközi információs
ADAMS rendszerben. A Seibersdorfi WADA akkreditált laboratóriummal történt külön
megállapodás értelmében valamennyi olimpikon doppingellenőrzésének eredménye a Játékok
kezdetének időpontjáig megérkezett – valamennyi ellenőrzés negatív eredménnyel zárult. A
Magyar Antidopping Csoport vezetője folyamatosan tartotta a kapcsolatot az Ifjúsági Olimpia
teljes időtartama alatt az olimpiai csapat vezetőivel, illetve a kiküldött orvosi team tagjaival.



A Magyar Antidopping Csoport elvégezte a Rio de Janeiro-ban megrendezésre került,
XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon (tartalékokkal együtt 162 fő); illetve a XV. Nyári
Paralimpiai Játékokon (tartalékokkal együtt 45 fő) induló teljes magyar csapat helyszíni
drogteszttel

egybekötött

doppingellenőrzését

–

a

Magyar

Olimpiai

Bizottság

állásfoglalása alapján minimum 3 mintavétel (általános vizeletvizsgálat; vérminta
növekedési hormon vizsgálat irányába; biológiai útlevél paraméterek: hematológiai és
szteroid profilok) történt. Valamennyi sportolót felvették a Magyar Antidopping Csoport
adatbázisába, a későbbi esetleges kapcsolattartás gördülékeny lebonyolítása érdekében; illetve
regisztrálták a mintavételeket a nemzetközi információs ADAMS rendszerben. A Seibersdorfi
WADA akkreditált laboratóriummal történt külön megállapodás értelmében, valamennyi
olimpikon doppingellenőrzésének eredménye a Játékok kezdetének időpontjáig megérkezett,
illetve valamennyi olimpikon helyszíni kábítószer-ellenőrzése negatív eredménnyel zárult.
Bár az olimpiai időszakban a nemzeti olimpiai keretek holléti információinak ellenőrzése, és
ezzel együtt az esetleges mulasztások regisztrálása és szankcionálása elsősorban a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság és a WADA feladat- és jogköre, a Magyar Antidopping Csoport azzal
segítette a magyar olimpiai csapat munkáját, hogy az Olimpia illetve Paralimpia ideje alatt
folyamatosan ellenőrizte a sportolók holléti információjának szolgáltatását. A Magyar
Antidopping Csoport vezetője folyamatosan tartotta a kapcsolatot az Olimpia, illetve
Paralimpia teljes időtartama alatt az olimpiai és paralimpiai csapat vezetőivel, illetve a
kiküldött orvosi team tagjaival.


A Magyar Antidopping Csoport beszámolót tartott a doppingellenes tevékenységéről, és az
olimpiai és paralimpiai kerettagok átfogó ellenőrzéséről a Magyar Olimpiai Bizottság
Orvosi Bizottsága előtt. Az Orvosi Bizottság meghallgatta és megvizsgálta a bemutatott
www.antidopping.hu
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c.
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munkát, elégedettségét fejezte ki, és egyhangúlag elfogadta a Magyar Antidopping Csoport
beszámolóját. (Budapest, 2016-07-13)


A 2016-os Rio de Janeiro-i XXXI. Nyári Olimpiai Játékok doppingellenőri akkreditációs
folyamatát a Magyar Antidopping Csoport doppingellenőrei sikerrel teljesítették. Az
Olimpián és a Paralimpián, a Magyar Antidopping Csoport 5 fős küldöttséggel képviseltette
magát.



A Magyar Antidopping Csoport munkatársai Budapesten fogadták az UEFA Orvosi és
Antidopping Bizottságának elnökét, Dr. Marc Vouillamoz urat, és a 2 napos tárgyalás
eredményeként, a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) és az Európai Labdarúgó
Szövetség (UEFA) kölcsönös együttműködési megállapodást írt alá, mely különlegesen
kiemelkedő jelentőséggel bír, tekintettel a közelgő Európa-bajnokságra (EURO2016)



A Magyar Antidopping Csoport 2 fős küldöttséggel vett részt a 2016.03.13-18 között
Lausanne-ban megrendezésre került WADA Világkongresszuson, melyen számos, a
nemzetközi doppingellenes tevékenység aktualitásaira, a 2015. január 01-én hatályba lépett új
WADA Kódex által meghatározott kötelező NADO feladatokra, és az Olimpián várható
doppingellenőrzésekre vonatkozó információ hangzott el.



A Magyar Antidopping Csoport 2 fős küldöttséggel vett részt a 2016.06.14 – 2016.06.19
között Hollandiában, Amszterdamban, az Európai Unió és a WADA közös szervezésében
megtartott doppingellenes konferencián, illetve azt követően, a Holland Nemzeti
Doppingellenes Szervezet által szervezett Szemináriumon, melyen az Európai Unió
adatvédelmi rendelkezéseinek és a vonatkozó hatályos WADA szabályok harmonizálására
vonatkozó információk, illetve egy Nemzeti Doppingellenes Szervezet feladat és jogkörére
vonatkozó gyakorlat tapasztalatok és tanulságok hangzottak el.



A Magyar Antidopping Csoport 2 fős küldöttséggel vett részt a 2016.11.15 – 2016.11.20
között Angliában, Newmarket-ben, az INADO által megrendezésre került WADA
Sportolói Biológiai Útlevél Program implementálása, az eredmények tárolása és kezelése,
gyakorlati tapasztalatok illetve a Biológiai Útlevél Orvosi Bizottságok működése című
Konferencián, melyen a WADA Kódex által meghatározott kötelező NADO feladatok
Sportolói Biológiai Útlevél Program implementálására, jogi szabályzására, és használatára
vonatkozó információk hangzottak el.
A konferencián túl a magyar küldöttség, egy együttműködési megállapodás előkészítése
céljából

találkozott

a

lovak

doppingellenőrzésére

akkreditált

LGC

Biológiai

Kutatóintézet Doppingellenőrző Laboratóriumának vezetőivel, illetve a Londoni
székhelyű Angol Nemzeti Doppingellenes Szervezet (UKAD) képviselőivel.


A Magyar Antidopping Csoport 2 fős küldöttsége részt vett a Seibersdorfi WADA
akkreditált Laboratórium által, 2016.11.27 - 28. között, a WADA támogatásában
megrendezett, „a

doppingellenőrzés lebonyolításának, szervezésének, koordinálásnak

optimalizálása” című nemzetközi doppingellenes workshop-on, ahol a Magyar Antidopping
www.antidopping.hu
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c.
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Csoport vezetője a kelet-közép-európai Nemzeti Doppingellenes Szervezetek (CEADO)
nevében maga is felszólalt. A résztvevők maximálisan elismerték a HUNADO munkáját, és a
Közép-Európai régióban a vezető szerepét.


A Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére a HUNADO vezetője szakértőként vett részt
valamennyi sportági meghallgatáson, illetve beszámolón, mely meghallgatások valamennyi
olimpiai sportág számára kötelezően, a MOB szervezésében, és beosztásában folyamatosan
zajlanak a jövő évi Rio de Janeiro-ban megrendezésre kerülő Nyári Olimpiai Játékokra való
felkészülés jegyében.



A Magyar Antidopping Csoport hagyományosan évente egy alkalommal doppingellenes
konferenciát rendez. Ezen konferenciák mondanivalója, az aktuális hazai dopping-helyzet
értékelése, a mintavételek szabályozása, szigorításai, a hazai és nemzetközi jogszabályi háttér,
és a nemzetközi doppingellenes tevékenységre való kitekintés témakörökből kerül
megszervezésre. 2016-ban a Nyári Olimpiai Játékokat 100 nappal megelőző – minden kiutazó
sportoló és sportszakember számára kötelező – doppingellenes felvilágosító előadássorozat
első és bevezető rendezvényeként, célzottan a közelgő Olimpiára és Paralimpiára vonatkozó
doppingellenes információkkal is kibővítve tartottuk meg a Magyar Antidopping Csoport
konferenciáját, egy a „Doppingellenőrzési ismeretek” témakörben szervezett, tesztvizsgával
záruló, és oklevelet adó képzés keretében. A tanfolyami részvételi díját, valamint a vizsgadíjat
a Magyar Antidopping Csoport teljes egészében idén is átvállalta. (2016. április 28-29.) A
képzésen, a sportolókon, olimpiai kerettagokon, edzőkön, sportvezetőkön túl, bárki más
érdeklődő is részt vehetett. Büszkén kijelenthetjük, hogy a tanfolyam továbbra is nagy
érdeklődés mellett kerül megrendezésre (220 résztvevő). A visszajelzések alapján
megállapíthatjuk, hogy a konferencia tartalmas, fontos, és hasznos volt, és teljes sikerrel
zárult.



A Magyar Antidopping Csoport, Olimpiai felkészülési programjának részeként, a Nyári
Olimpiai Játékokat 74 nappal megelőzően, egy napos doppingellenes konferenciát tartott
(2016. május 23.) a Nyári Olimpiai Játékokra már kvalifikált sportolók (olimpikonok és
paralimpikonok) illetve sportszakemberek részére. A konferencián célirányosan a közelgő
Olimpiára és Paralimpiára vonatkozó doppingellenes információk hangzottak el, kibővítve a
Játékokra vonatkozó hatályos doppingellenes szabályok bemutatásával, és a szükséges
egészségügyi

ismeretek,

és

adminisztratív

kötelezettségek

tömör

összefoglalásával.

Valamennyi résztvevő megkapta a konferencia információs csomagját (NOB Olimpiai
Doppingellenes Szabályzata; hatályos WADA Tiltólista; ADAMS rendszer bemutatása;
holléti információ és Gyógyászati mentesség engedélyek kérelmezésének szabályai; IOC „no
needle policy), illetve teljesíteni volt köteles az elhangzott ismeretek elsajátítását ellenőrző
tesztvizsgát. Sikeres tesztvizsga esetén minden résztvevő, a HUNADO által hitelesített
oklevélben részesült.

www.antidopping.hu
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c.
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Befejeződtek az Olimpiai illetve Paralimpiai nevezés feltételeként előírt kötelező
doppingellenes képzések a XXXI. Nyári Olimpiai és a XV. Paralimpiai Játékokra kvalifikált
sportolók - válogatott keretek, és sportszakemberek körében. A Magyar Olimpiai Bizottság és
a HUNADO által meghatározott olimpiai felkészülési programnak megfelelően, a képzéseken
célirányosan az Olimpiára és Paralimpiára vonatkozó doppingellenes információk hangzottak
el, kibővítve a Játékokra vonatkozó hatályos doppingellenes szabályok bemutatásával, és a
szükséges egészségügyi ismeretek, és adminisztratív kötelezettségek tömör összefoglalásával.
Valamennyi résztvevő megkapja a konferencia információs csomagját (NOB Olimpiai
Doppingellenes Szabályzata; hatályos WADA Tiltólista; ADAMS rendszer bemutatása;
holléti információ és Gyógyászati mentesség engedélyek kérelmezésének szabályai; IOC „no
needle policy), illetve teljesíteni köteles az elhangzott ismeretek elsajátítását ellenőrző
tesztvizsgát. Sikeres tesztvizsga esetén minden résztvevő, a HUNADO által hitelesített
oklevélben részesült. Az olimpiai tájékoztatók időpontjai: 2016-05-23, Budapest; 2016-05-26,
Budapest; 2016-06-30, Budapest; 2016-07-01, Budapest; 2016-07-11, Budapest; 2016-07-19,
Budapest; 2016-07-20, Tatai Olimpiai Edzőtábor; 2016-07-21, Győr; 2016-07-27, Budapest.
A Paralimpiai tájékoztató időpontja: 2016-08-29, Budapest.



A konferenciák mellett a kötelező doppingellenes képzésen való részvételre vonatkozóan
egyéni időpontok kérésére is volt lehetőség a válogatott keretek, és sportszakembereik
számára. Az egyéni képzések is az Olimpiai felkészülési programnak megfelelően, a
doppingellenes konferenciákon elhangzott tartalmi elemekkel megegyezően, a kötelező
tesztvizsgával befejezve zajlottak le. (2016-05-26, Magyar Úszó Szövetség; Magyar Férfi
Vízilabda Válogatott 2016-06-30)



A Magyar Antidopping Csoport vezetője a Magyar Sportorvos Társaság meghívására,
előadást tartott „Új trendek és kihívások a doppingellenes harcban a Rio de Janeiro-ban
megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai Játékok előtt ” címmel az 50. Jubileumi
Sportorvos Konferencián. (Budapest, 2016.06.09-06.10)



A Magyar Antidopping Csoport vezetője előadást tartott „Fair Play a sportban - Új trendek és
kihívások a doppingellenes harcban a Rio de Janeiro-ban megrendezésre kerülő XXXI. Nyári
Olimpiai Játékok tanulságai után ” címmel az Utánpótlás Konferencián. (Budapest, 201612-05)



A Magyar Antidopping Csoport vezetője továbbra is rendszeresen részt vesz az Országos
Sportegészségügyi Intézet sportorvos szakvizsga előkészítő tanfolyamán, mert rendkívül
fontos, hogy a sportorvos szakorvos-jelöltek megfelelő, és naprakész tájékoztatást kapjanak a
doppingellenes tevékenység aktualitásaira vonatkozóan (Budapest, 2016-10-07).



A HUNADO vezetője a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika orvosai és
szakdolgozói számára, Merkely Béla Professzor Úr meghívására előadást tartott „a
doppingellenes tevékenység aktualitásai a hazai és nemzetközi jogszabályi változások
tükrében” címmel. (Budapest, 2016-01-22)
www.antidopping.hu
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c.
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A HUNADO vezetője előadást tartott a Szegeden megrendezésre került Gyógyszer-analitikai
Konferencián a „Hétköznapi doppingszerek, - OTC gyógyszerek és sportolóknak szánt
étrend-kiegészítők dopping szempontjából” címmel. (Szeged, 2016-04-09)



A Magyar Antidopping Csoport vezetője a Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karának meghívására, előadást tartott „a hatályos Tiltólista, a tiltott szerek
élettani és kórélettani hatásai, illetve az étrend-kiegészítők alkalmazásának veszélyei az orvos
szemével” címmel, - immár második alkalommal -, a sportorvoslás kreditrendszerben
felvehető képzésén, orvostanhallgatók részére. (Szeged, 2016.11.21)



A Magyar Antidopping Csoport vezetője a Magyar Endokrinológus Társaság meghívására,
előadást tartott „Az anabolikus androgén szteroidok, mint a legnépszerűbb doppingszerek a
sportban” címmel, - a Semmelweis Egyetem által akkreditált endokrinológiai pontszerző
továbbképzésen,

endokrinológus

és

belgyógyász

szakorvosok

részére.

(Budapest,

2016.12.03)


A Magyar Antidopping Csoport vezetője előadást tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség
szervezésében megtartott - Új trendek és kihívások a doppingellenes harcban a Rio de Janeiroban megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai Játékok tanulságai után ” címmel az MLSZ
licence képző sportorvos konferenciáján. (Budapest, 2016-12-09)



A Magyar Antidopping Csoport vezetője nyilvános előadást tartott doppingellenes témában a
Magyar Televízió M5 csatorna Mindenki Akadémiája című műsorában, mely előadásról
televíziós felvétel készült.



A felvilágosításban és megelőzésben továbbra is nagy erőkkel dolgozik a Magyar
Antidopping Csoport, ebben az évben is számos hazai rangos sport és egészségügyi szakmai
konferencián vett részt, illetve tartott előadást:
Magyar Evezős Szövetség szervezésében edzőképző konferencián doppingellenes előadás
(Budapest, 2016-01-08); Magyar Olimpiai Bizottság Téli Ifjúsági Olimpia (YOG) sportági
tájékoztató (Budapest, 2016-01-15); Magyar Íjász Szövetség edzőkonferenciája (Budapest,
2016-01-16);

Magyar

Birkózó

Szövetség

szervezésében

edzőképző

konferencián

doppingellenes előadás (Tatai Edzőtábor, 2016-01-22); a Magyar Atlétikai Szövetség
szervezésében az éves doppingellenes feladatok megbeszélése (Budapest, 2016-02-08);
Magyar Taekwondo Szövetség szervezésében edzőképző konferencián doppingellenes előadás
(Budapest, 2016-02-13); Magyar Judo Szövetség edzői és bírói szeminárium (Miskolctapolca,
2016-02-28); a Magyar Paralimpiai Szövetség szervezésében az éves doppingellenes feladatok
megbeszélése

(Budapest,

2016-03-10);

Doppingellenes

tájékoztató

a

ritmikus

sportgimnasztika junior és felnőtt válogatott, és edzőik számára (Budapest, 2016-03-22);
Doppingellenes tájékoztató a kajak-kenu férfi junior és ifjúsági válogatott, illetve edzőik
számára a Dunavarsányi edzőtáborban (Dunavarsány, 2016-04-05); Doppingellenes
tájékoztató a Magyar Sakk Szövetség rendezésében a junior és felnőtt válogatott, és edzőik
számára (Budapest, 2016-04-06); a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében doppingellenes
www.antidopping.hu
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tájékoztató a Riói Nyári Olimpiai Játékok egészségügyi szakemberei és sportorvosai részére
(Budapest, 2016-04-13); Doppingellenes előadás a Magyar Sárkányhajó Szövetség
közgyűlésén (Budapest, 2016-04-16); Doppingellenes tájékoztató a kajak-kenu női junior és
ifjúsági válogatott, illetve edzőik számára a Szolnoki edzőtáborban (Szolnok, 2016-04-19); a
Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében az éves doppingellenes feladatok megbeszélése
(Budapest, 2016-04-26); XVII. kerületi Szabadság sugárúti Általános Iskola 2016 perc az
Olimpiáról rendezvénysorozaton doppingellenes előadás az iskola tanulói és szülei számára
(2016-04-27);

Magyar

Karate

Szövetség

szervezésében

edzőképző

konferencián

doppingellenes előadás (Budapest, 2016-05-22); Árpád Gimnázium Egészség nap doppingellenes előadás az iskola tanulói és szüleik számára (2016-05-27); Magyar Speciális
Olimpia

Szövetség

szervezésében

edzőképző

konferencián

doppingellenes

előadás

(Abaújszántó, 2016-05-28); Magyar Szkander Szövetség sportági doppingellenes tájékoztató
(Budapest, 2016-06-28); A Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében doppingellenes
tájékoztató az olimpiai sportágak vezetői részére (Budapest, 2016-07-12); A Magyar
Jégkorong Szövetség szervezésében doppingellenes tájékoztató az U18 és U20 válogatott
sportolói és edzői számára (Budapest, 2016-08-22); a Magyar Műugró Szövetség
szervezésében doppingellenes tájékoztató sportszakemberek, és sportvezetők számára
(Budapest, 2016-08-27);

A Magyar

Vízilabda Szövetség szervezésében 2 napos

edzőkonferencia sportvezetők, klubvezetők és edzők részére (Budapest, 2016-09-05 és 201609-06); A Magyar Curling Szövetség szervezésében doppingellenes tájékoztató sportvezetők,
klubvezetők és edzők részére (Budapest, 2016-10-04); A Magyar Olimpiai Bizottság
szervezésében sportági tájékoztató a 2017. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
(EYOF) részt vevő sportágak képviselői részére (Budapest, 2016-10-25); A Magyar Úszó
Szövetség szervezésében doppingellenes előadás a Szövetség Licence szerző edzőképzésén
sportvezetők, klubvezetők és edzők részére (Budapest, 2016-11-13); Doppingellenes előadás a
Magyar Sporttudományi Társaság szervezésében „az Olimpia más szemmel” című, a Rio-i
Nyári Olimpiai Játékokat értékelő konferenciáján (Budapest, 2016-11-21); Magyar Öttusa
Szövetség szervezésében doppingellenes tájékoztató az utánpótlás korú sportolók szülei és
edzői részére (Budapest, 2016-11-25); Magyar Súlyemelő Szövetség szervezésében
doppingellenes tájékoztató edzők és sportvezetők részére a sportág edzőkonferenciáján
(Budapest, 2016-11-26); A FINA Vizes Világbajnokság Szervezőbizottsága szervezésében
sportági tájékoztató a 2017. évi Világbajnokságon részt vevő sportágak képviselői részére
(Budapest, 2016-12-14); Az Új-Hullám Sportegyesület szervezésében doppingellenes
tájékoztató edzők és sportvezetők részére vízilabda sportágban (Dorog, 2016-12-24); A
Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében sportági tájékoztató a 2017. évi Téli Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) és 2018. évi Téli Olimpián részt vevő sportágak
képviselői részére (Budapest, 2016-12-15); Doppingellenes felvilágosító előadás a Magyar
Ökölvívó Szövetség Edző konferenciáján (Tatai Edzőtábor, 2016-12-16).
www.antidopping.hu
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A hazai doppingellenes felvilágosítás, illetve a WADA Outreach edukációs Program magas
színvonalú ellátása érdekében, a Magyar Antidopping Csoport 8 alkalommal, a kiemelt hazai
sporteseményekhez kötötten, (Magyar Sportlövő 10m-es Országos Bajnokság, sportlövészet
sportágban – Százhalombatta; Búvárúszó Világkupa, búvárúszás sportágban – Eger; ISU
Műkorcsolya Junior Világbajnokság, műkorcsolya sportágban – Debrecen (2 nap); XXV.
Tisza Triatlon Klubcsapat Országos Bajnokság, triatlon sportágban – Tiszaújváros; U23 és
Junior Atlétika Országos Bajnokság, atlétika sportágban – Szombathely; Kajak-Kenu
Utánpótlás Bajnokság, kajak-kenu sportágban – Sukoró; Heracles Junior Férfi Tőr Világkupa,
vívás sportágban – Győr; és Triatlon Ifjúsági Európa-bajnokság, triatlon sportágban –
Tiszaújváros) több napos, kampány jellegű, doppingellenes információs programot
szervezett, mely mind a sportolók, mind a nézők, sportbarátok körében rendkívül népszerű
rendezvény volt.



A Magyar Antidopping Csoport irodahelyiségeit folyamatosan karbantartják, és elvégzik
a szükséges felújítási, átalakításai, illetve állagmegóvási munkálatokat. (XIV. Thököly út 3133 B épület 2. emelet és 1146. Budapest Istvánmezei út 2/C VII/099)



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 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 Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) a XXXI. Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok
doppingellenőrzésére és doppingellenes felvilágosítására vonatkozó szakmai beszámolóját,
100 nappal az Olimpia megkezdése előtt nyilvános sajtótájékoztató formájában is bemutatta.
(2016. április 29. Magyar Sport Háza)



A Magyar Antidopping Csoport, az Olimpiai Játékokat megelőzően 100 nappal, nagy
médiafigyelemmel kísért sajtó háttérbeszélgetést tartott.

A rendezvényen elhangzott a

Magyar Antidopping Csoport ügyvezető igazgatójának beszámolója a hazai doppingellenes
tevékenység eddigi eredményeiről, a nemzetközi doppingbotrányokról, a megelőzés és
felvilágosítás területén elvégzett munkáról, a doppingellenőrzések aktuális tudományos
hátteréréől, és a Rio de Janeiro-i Olimpián várható doppingellenőrzésekről. (Budapest, 201607-04)


A magyar sportsajtóval a Magyar Antidopping Csoport kapcsolattartása igen szoros,
ebben az évben az ügyvezető igazgató több média szereplést is vállalt, és gyakorlatilag
minden hazai sajtóorgánumban és médiumban megjelent, hogy a közvéleményt naprakészen
www.antidopping.hu
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tájékoztathassuk a doppingellenes munka aktuális helyzetéről, illetve felhívjuk a figyelmet a
doppingolás veszélyére.
Összegzésül végezetül 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 a Magyar Antidopping Csoport még több lehetőséget
szeretne megragadni, hogy ilyen, és ehhez hasonló módon folytathassa, és egyre hatékonyabbá tegye a
doppingellenes nevelő – felvilágosító – prevenciós missziót. A felvilágosító munka mellett, pedig a
Magyar Antidopping Csoport szeretné a jövőben is ápolni a kiváló nemzetközi kapcsolatait, és
folytatni a nemzetközi szerepvállalást, ezzel is még nagyobb elismerést, és nemzetközi hírnevet
szerezve a hazai doppingellenes tevékenységnek.

Budapest, 2016-12-31
Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
HUNADO
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