
www.antidopping.hu 

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c. 

Tel: (06-1) 273-1715, Fax: (06-1) 273-1716 

1 

 

 

 

                                                SZAKMAI PROGRAM 2017. 

 

A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, mint a Nemzeti Doppingellenes 

Szervezet (HUNADO) feladat és jogkörét ellátó szakmai szervezetnek, a 2017. 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.  

 

2017. január 01 – 2017. december 31. közötti időszakban a Magyar Antidopping Csoport 

Közhasznú Nonprofit Kft. végrehajtotta a hatályos jogszabályban előírt NADO feladatokat.  

Az előre be nem jelentett módon elvégzett vizsgálatok száma állami megrendelésben, 2017. 

január 01. – december 31. között: 1500 minta, mely mintavételek sportági megoszlása elsősorban 

a kiemelt nyári illetve téli olimpiai sportágak; a 2017. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpia 

Fesztivál (EYOF) és a FINA 2017. évi Vizes Világbajnokság, illetve a 2017. évben Wroclaw-ban 

megrendezésre kerülő Világjátékok nemzeti válogatott tagjai körében történt.  

 

A 2017. évi mintavételek megoszlása:  

Vizelet – 1202 (80%); Vér – 298 (20%)  

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 – 1499 (99,9%) 
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Vizeletvizsgálat: Kölni WADA akkreditált laboratórium – 1 (0,1%) 

A mintavételek nemek szerinti megoszlása: 

Férfiak összesen: 927 (62%) 

Nők összesen: 573 (38%) 

Magyar sportolók összesen: 1498 (99,93%) 

Külföldi sportolók összesen: 2 (0,07%) – 2 Magyarországra igazolt, Magyarországon játszó külföldi 

játékos (futball – Videoton) doppingellenőrzése. 

A mintavételek megoszlása:  

Versenyen kívüli mintavétel: 999 (67%) 

Versenyen történt mintavétel: 501 (33%) 

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. 

A doppingellenőrzés alá vont sportolók korszerinti megoszlása: 

Nagykorú sportoló – 1197 (80%) 

Kiskorú sportoló – 303 (20%) 

A mintavételek helyszín szerinti megoszlása: 

Budapest – 586 (39,1%) 

Vidék – 902 (60,1%) 

Külföldön – 12 (0,8%) – a magyar rögbi válogatott keretszűrése az U18-as hazai rendezésű Európa-

bajnokságot megelőzően Szlovákiában, az edzőtáborban. 

A doppingellenőrzés során TUE engedély meglétét jelentette be a sportoló: 

TUE engedély – 5 (0,3%) 

TUE engedély nincs – 1495 (99,7%) 

 

A 2017. 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 WADA megfelelőségi (compliant) auditjának idei első, illetve második fázisát (300 

oldalas compliant quastionnaire kitöltése, és a WADA értékelése) a HUNADO a 

megadott határidőn belül sikerrel teljesítette. 

http://www.antidopping.hu/Dopping_fegyelmi_ugyek
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 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 

Szövetség (FEI) képviselőivel, a HUNADO Szabályzat módosítása megtörtént, illetve a 

sor került 8 mintavételre is. A WADA által jóváhagyott, módosított HUNADO 

Szabályzat a Magyar Antidopping Csoport honlapján közzétételre került. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága számára a 

Magyar Antidopping Csoport Kormányrendeletben előírt javaslattételeket elkészítette 

(tesztelosztási terv, éves mintaszám előirányzat, Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport), 

és jóváhagyásra megküldte.  

 A Magyar Antidopping Csoport az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 

Államtitkársága számára a sportszövetségek által megküldött adatokat, a 

Kormányrendeletben előírt módon (előző évi doppingellenes munka beszámoló, az idei 

doppingellenes munka terve, versenynaptárak, javaslattétel a Nyilvántartott Vizsgálati Csoport 

tagjaira) feldolgozta, összesítette, és megküldte. 

 Pozitív „A” minta, illetve doppingvétséget megalapozó magatartás esetén, a Magyar 

Antidopping Csoport a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte a kijelölt szervezetek 

és személyek értesítését, illetve eleget téve a nyilvánosságra hozatali kötelezettségének 

figyelembe véve az adatvédelmi szabályozást is, a jogerős pozitív eseteket a honlapján is 

megjelentette. 

 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 50 fő doppingellenőr, mely optimálisan elegendő volt a 2017. 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 
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minőségellenőrzési rendszerben gyártott és forgalmazott, kiváló minőségű, a magyar 

egészségügyben széles körben elterjedt, és használt eszközöket használtunk. 

 Az ISO minőségirányítási rendszer megújító auditja és a 2015. évi új Szabvány átvétele 

(2017. március 24.) teljes sikerrel lezárult, és kijelenthetjük, hogy a Magyar Antidopping 

Csoport által működtetett doppingellenőrzési rendszer, továbbra is maradéktalanul 

megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 Szabvány követelményeinek.     

 A Magyar Antidopping Csoport a szerződésnek megfelelően felelősségbiztosítást kötött a 

doppingellenőrzésekre vonatkozóan, mely biztosítás jelenleg is érvényben van.  

Kijelenthetjük, hogy 2017-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 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 együttműködési 

keretszerződést kötnek, 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, 

http://www.antidopping.hu/
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vegyületnév alapján – jelenteti meg, feltűntetve az esetleges Gyógyászati célú Mentesség 

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

karbantartjál és frissítik..  

 A Magyar Antidopping Csoport 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 juttatták el, hogy 

minden sportoló megfelelő információval rendelkezhessen. 

 A Magyra Antidopping Csoport továbbra is működteti a Doppinginformációs telefonszámot, 

mely telefonszámon egy képzett doppingszakértő munkatárs válaszol munkaidőben, 8-17h-ig 

a számos beérkező kérdésre. Továbbá a honlapon feltűntetett e-mail címekre 

(antidopping@antidopping.hu; tiltolista@antidopping.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 

(www.antidopping.hu) folyamatosan fejlesztik, és feltöltik, hogy a naprakész és fontos 

információk, és hírek minden érdeklődő számára elérhetőek legyenek. 

 A Magyar Antidopping Csoport a Nemzeti és Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati 

Csoport (RTP és IRTP) tagjainak névsorát a Sportszövetségek szakmai javaslata alapján 

összeállította, illetve valamennyi tagot levélben értesítette, és számukra a beleegyező 

nyilatkozatokat megküldte.  

 A Magyar Antidopping Csoport a nemzetközi információs ADAMS rendszer valamennyi 

modulját implementálta. 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 

ADAMS rendszeren keresztül lehet megadni. Ezért mindenkit, aki jelenleg a Nemzeti 

Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagja - tehát holléti információszolgáltatásra kötelezett - 

regisztrálják az ADAMS rendszerben, a belépési kódokat számukra megküldik, és a szabályos 

használatra vonatkozó instrukciókkal hírlevélben / e-mailben / és ingyenes kiadványainkban 

valamennyi sportolót ellátják. Tekintettel arra, hogy sok sportoló számára, a nyelvi nehézség 

problémát jelent a nemzetközi whereabouts rendszer vezetésében, ezért a Magyar Antidopping 

mailto:antidopping@antidopping.hu
mailto:tiltolista@antidopping.hu
http://www.antidopping.hu/
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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 tartják a kapcsolatot, rendszeresen informálják őket a legfrissebb hírekről. A 

holléti információ szolgáltatásához, és az adatbázis naprakész kezeléséhez, a Magyar 

Antidopping Csoport honlapjának frissítési, modernizálási munkálatai folyamatosak. 

 A Magyar Antidopping Csoport a sikertelen mintavételek regisztrálását, dokumentálását és 

szankcionálását végrehajtotta. 

 A Magyar Antidopping Csoport a holléti információ szolgáltatás elmaradását, mint 

doppingvétséget megalapozó magatartást, a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjai 

körében 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 tevékenységünket nagy sikerrel, és nagy 

érdeklődés mellett végezték, 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. 

 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) 

megküldi. 

 Befejeződött az idei év egyik legkiemeltebb és legrangosabb nemzetközi sporteseményének, a 

FINA Vizes Világbajnokságának doppingellenőrzése (2017.07.14-30, Budapest és 

Balatonfüred). A sportesemény alatt, a Magyar Antidopping Csoport a FINA szakmai 

felügyelete mellett – FINA: Testing és Result Management Authority – a Magyar 

Antidopping Csoport (HUNADO), mint Sample Collection Authority 650 versenyen 

történő mintavételt (479 vizeletminta + 171 vérminta), 23 versenyen kívüli mintavételt, és 8 

nemzeti csúcs illetve felnőtt / junior világcsúcs hitelesítő mintavételeit hajtotta végre. 

(összesen 681 mintavétel a Vizes Világbajnokság ideje alatt)  

A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) Medical és Anti-Doping Paneljével, illetve a Vizes 

Világbajnokság doppingellenőrzéséért felelős FINA delegáltjával, az együttműködés magas 

színvonalon, és zökkenőmentesen zajlott, a FINA kifejezett megelégedése mellett, így a 

Világbajnokság doppingellenőrzése, és a Magyar Antidopping Csoport munkavégzése teljes 

sikerrel zárult. 
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2017. január 01-től kezdődően a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) és a Nemzetközi 

Úszó Szövetség (FINA), illetve a Seibersdorfi WADA akkreditált Laboratórium között a 

kapcsolattartás folyamatos volt, heti rendszerességgel történt egyeztetés. 

A doppingellenes felvilágosítás, információátadás, és a FINA / WADA Outreach edukációs 

Program magas színvonalú ellátása érdekében, szoros együttműködésben a Nemzetközi Úszó 

Szövetséggel, a Világbajnokság 3 helyszínén (Balatonfüred, Budapest Duna Aréna és 

Budapest Hajós Alfréd Uszoda) doppingellenes információs pontot illetve standot 

működtettünk, mely a sportolók, sportszakemberek, a FINA delegáltjai illetve a nézők, és 

sportbarátok körében rendkívül népszerű rendezvény volt. (doppingellenes felvilágosítás, 

információszolgáltatás, ingyenes doppingellenes kiadványok, WADA-kvíz 7 nyelven, 

doppingellenes feliratokkal ellátott apró szóró ajándékok kiosztása, stb.) 

 Befejeződött az idei év másik kiemelt és rangos nemzetközi sporteseményének, a 2017.07.23-

29 között Győrben megrendezésre került Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok (EYOF) 

doppingellenőrzése. A sportesemény alatt, a Magyar Antidopping Csoport az Európai 

Olimpiai Bizottság szakmai felügyelete mellett – EOC: Testing és Result Management 

Authority – a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO), mint Sample Collection 

Authority 75 versenyen történő mintavételt hajtotta végre.  

A doppingellenőrzéseken kívül a versenyt megelőzően, illetve a verseny teljes időtartama 

alatt, a nemzetközi gyógyászati mentesség kérelmek elbírálását az Európai Olimpiai 

Bizottság teljes körű felhatalmazásával, a HUNADO égisze alatt működő Magyar TUE 

Bizottság végezte. 

A nyári EYOF versenyideje alatt a Magyar Antidopping Csoport 2 helyszínén doppingellenes 

információs pontot illetve standot működtetett, a fiatal sportolók, sportszakemberek, az EOC 

delegáltjai illetve a nézők, és sportbarátok nagy érdeklődése és elismerése mellett. 

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Játékokat megelőzően, a teljes magyar válogatott helyszíni 

kábítószer-ellenőrzéssel egybekötött doppingellenőrzését végezte el a Magyar 

Antidopping Csoport. (212 mintavétel) 

 Befejeződött az idei év harmadik kiemelt és rangos nemzetközi sporteseményének, a 

2017.07.20-30 között Lengyelországban, Wroclaw-ban megrendezésre került 

Világjátékokon induló magyar csapat doppingellenőrzése. (50 mintavétel) 

 A Nemzetközi Szövetségek (IJF és WAF) elismerése mellett sikeresen, a Magyar Antidopping 

Csoport a legmagasabb szakmai színvonalon hajtotta végre a Budapesten megrendezésre 

került IJF Judo Világbajnokság, illetve a WAF Szkander Világbajnokság doppingellenőrzését. 

Mind a Nemzetközi Judo Szövetséggel (International Judo Federation), mind a 

Nemzetközi Szkander Szövetséggel (World Armwrestling Federation) szoros 

együttműködést alakítottak ki, és mindkét szervezet megbízásából a Magyar Antidopping 

Csoport más országokban, illetve Magyarországon is előre be nem jelentett 

doppingellenőrzéseket is végez. 
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 A Magyar Antidopping Csoport 2 fős küldöttsége részt vett a Seibersdorfi WADA 

akkreditált Laboratórium által, 2017.11.19-20. között, a WADA támogatásában 

megrendezett, „a Sportolói Biológiai Útlevél program tapasztalatai, tanulságai” című 

nemzetközi doppingellenes workshop-on, ahol a Magyar Antidopping 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 Antidopping Csoport hagyományosan évente egy alkalommal 2 napos 

doppingellenes konferenciát rendez. Ezen konferenciák mondanivalója, az aktuális hazai 

dopping-helyzet értékelése, a mintavételek szabályozása, szigorításai, a hazai és nemzetközi 

jogszabályi háttér, a doppingszerek alkalmazásának egészségre ártalmas következményei, és a 

nemzetközi doppingellenes tevékenységre való kitekintés témakörökből kerül megszervezésre. 

A tanfolyami részvételi díját, valamint a vizsgadíjat a Magyar Antidopping Csoport teljes 

egészében idén is átvállalta. (2017. április 03-04.) A képzésen, a sportolókon, olimpiai 

kerettagokon, edzőkön, sportorvosokon, sportvezetőkön, sportszakembereken túl, bárki más 

érdeklődő is részt vehetett. Büszkén kijelenthetjük, hogy a tanfolyam a Magyar Antidopping 

Csoport fennállásának legnagyobb létszámú részvétele mellett került megrendezésre (300 

résztvevő). A visszajelzések alapján megállapíthatjuk, hogy a konferencia tartalmas, fontos, és 

hasznos volt, és teljes sikerrel zárult. Ezen túl a konferencia bekerült a Magyar Edzők 

Társasága szakedzői továbbképzése programjába, mint edzők és sportszakemberek 

számára kötelező akkreditált képzés. 

 A Magyar Antidopping Csoport, az Országos Rendőr-főkapitánysággal kötött 

együttműködési megállapodása részeként, az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 

közreműködésével, sajtótájékoztatóval egybekötött egy napos doppingellenes szakmai 

konferenciát tartott (2017. június 12.) a hazai nyomozóhatóságok részére (ORFK, BRFK, 

Repülőtéri Rendészeti Szervek, megyei Rendőr-főkapitányságok, Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács). A konferencián a tiltott teljesítményfokozás büntetőjogi megítélésére, a tiltott szerek 

kereskedelmi forgalomba kerülésének felderítésére, nyomozására, illetve a nemzetközi helyzet 

feltérképezésére vonatkozóan hangzottak el előadások, és kerekasztal beszélgetés Dr. Csákó 

Ibolya Alezredes, az ORFK Kábítószer -elleni Alosztályának vezetőjének és Dr. Fazekas 

Attila az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága Helyettes Államtitkárának részvételével.  

 A Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Stroke Társaság, a Magyar Hypertonia 

Társaság és a Magyar Diabetes Társaság „Egri Kardiológiai napok” című, orvosok 

részére továbbképző közös 3 napos szimpóziumán a HUNADO vezetője részt vett és 

előadást is tartott „Tiltott teljesítményfokozó szerek használata versenysportolóknál” címmel. 

(Eger, 2017-04-06 – 08) 

 A Magyar Sportjogász Társaság (SportJus) „Őrizzük meg a magyar sport integritását, 

közösen a dopping ellen” című szakmai konferenciáján a Magyar Antidopping Csoport két 
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munkatársa is nagysikerű előadást tartott. (2017-04-10; Budapest, MOM Művelődési Ház és 

Konferencia Központ) 

 A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet meghívására és szervezésében, egy európai 

rehabilitációs program keretében, a Magyar Antidopping Csoport vezetője előadást tartott a 

fogvatartottak számára az „Anabolikus androgén szteroidok és egyéb tiltott 

teljesítményfokozó szerek használatának veszélyei” címmel. (2017-04-12; Büntetés-

végrehajtási Intézet Kozma utcai börtön) 

 A Magyar Antidopping Csoport aktívan részt vett a 2017. évben, Győrben megrendezésre 

kerülő Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál (EYOF) doppingellenőrzésének szervezésben és 

koordinálásában. A szervezés folyamatos egyeztetést igényelt a Szervezőbizottsággal, illetve a 

Magyar Antidopping Csoport vezetője előadást tartott az önkéntes toborzás és képzés program 

keretében is. (Győr, 2017-04-25 illetve 2017-05-23) 

 A HUNADO vezetője a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Kar 

orvosai és szakdolgozói számára, Hermann Péter Professzor Úr meghívására előadást tartott 

„a doppingellenes tevékenység aktualitásai a nemzetközi jogszabályi változások, illetve a 

közelgő hazai rendezésű Vizes Világbajnokság kihívásai tükrében” címmel. (Budapest, 2017-

01-24) 

 A FINA 2017. évi Vizes Világbajnokságának Szervezőbizottságának felkérésre a 

HUNADO vezetője, mint a Világbajnokság doppingellenőrzéséért, illetve a doppingellenes 

területéért felelős vezetője előadást tartott az önkéntes toborzás és képzés program keretében. 

(2017-04-23; Budapest, Pesti Vigadó)  

 A FINA 2017. évi Vizes Világbajnokságának Szervezőbizottságának felkérésre a 

HUNADO vezetője, mint a Világbajnokság doppingellenőrzéséért, illetve a doppingellenes 

feladatokért felelős vezetője, heti rendszerességgel részt vett a Szervezőbizottság Orvosi és 

Anti-dopping Paneljének bizottsági ülésein, a Nemzetközi Úszó Szövetséggel (FINA) való 

kapcsolattartás, és a Világbajnokságra való felkészülés jegyében.  

Ezen kívül a Magyar Antidopping Csoport munkatársai aktívan és folyamatosan vettek részt 

valamennyi, a Világbajnokságot megelőző tesztversenyen, helyszínbejáráson és egyeztetésen. 

 A FINA 2017. évi Vizes Világbajnokságának Szervezőbizottságának felkérésre a HUNADO 

vezetője, mint a Világbajnokság doppingellenes feladataiért felelős vezető részt vett és sikeres 

beszámolót tartott a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) Orvosi és Antidopping 

Bizottsága előtt, a Világbajnokság előkészületeit illetően. (Budapest, 2017-05-30 FINA 

site visit) 

 A HUNADO vezetője előadást tartott az Országos Sportegészségügyi Intézet szervezésében 

megrendezésre került sportorvos konferencián „Új trendek, újdonságok és kihívások a 

doppingellenes harcban” címmel. (Budapest, 2017-06-06) 



www.antidopping.hu 

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c. 

Tel: (06-1) 273-1715, Fax: (06-1) 273-1716 

10 

 A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Edzők Társasága szervezésében, a kiemelt 

edzőprogram keretében megrendezésre került edzőkonferencián „Új trendek, újdonságok 

és kihívások a doppingellenes harcban” címmel. (Budapest, 2017-12-11) 

 A Református Egyház, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Szabolcs Szatmár Bereg 

megyei Rendőr-főkapitányság közös szerevezésében „Kontraszt - Újratöltve” című 

bűnmegelőzési konferencián a HUNADO vezetője részt vett, és doppingellenes témában 

előadást tartott. (Kisvárda, 2017-08-25) 

 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezésében és meghívására a HUNADO vezetője 

doppingellenes témában tartott előadást az Egyetem sportnapján 300 hallgató részére. 

(Budapest, 2017-09-20) 

 A szarvasi Benke Gyula Evangélikus Angol két tanítási nyelvű Általános Iskola 

meghívására a HUNADO munkatársa doppingellenes témában tartott előadást az iskola 

tanulói és tanárai számára. (Szarvas, 2017-09-21) 

 A Pécsi Egyetem szervezésében és meghívására a HUNADO vezetője doppingellenes 

témában tartott előadást az Egyetem „Súlyemelés a XXI. században” című konferenciáján. 

(Pécs, 2017-09-22) 

 A HUNADO vezetője előadást tartott az Országos Sportegészségügyi Intézet szervezésében 

megrendezésre került sportorvos szakvizsga előkészítő tanfolyamon „Új trendek, 

újdonságok és kihívások a doppingellenes harcban” címmel. (Budapest, 2017-09-26) 

 A Szegedi Orvostudományi Egyetem szervezésében és meghívására a HUNADO vezetője 

doppingellenes témában tartott előadást az Egyetem „NOÉ Szakmai Napok” című 

konferenciáján. (Szeged, 2017-10-14) 

 A HUNADO vezetője előadást tartott az Országos Sportegészségügyi Intézet szervezésében 

megrendezésre került sportorvos szakorvosok számára kötelező továbbképzésen a „Új 

trendek és kihívások a doppingellenőrzésben” címmel. (Budapest, 2017-03-23) 

 A HUNADO munkatársa előadást tartott a Nemzeti Versenysport Szövetség szervezésében 

megrendezésre került, sportolóknak, sportvezetőknek, sportszakembereknek szóló 

konferencián „Sportágfejlesztés és sportolói brandépítés lehetőségei és eszközei – 

doppingellenes összefüggések” címmel. (Budapest, 2017-10-19) 

 A záhonyi Vám-és Pénzügyőrség illetve Határőr Parancsnokság szervezésében és 

meghívására a HUNADO vezetője doppingellenes témában tartott előadást 300 hallgató előtt. 

(Záhony, 2017-11-14) 

 A Magyar Antidopping Csoport vezetője előadást tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség 

szervezésében megtartott - Új trendek és kihívások a doppingellenes harcban a Rio de Janeiro-

ban megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai Játékok tanulságai után ” címmel az MLSZ 

UEFA licence képző sportorvos konferenciáján. (Budapest, 2017-12-01)  
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 A budapesti KÜRT Alapítványi Gimnázium meghívására a HUNADO munkatársa 

doppingellenes témában tartott előadást az iskola tanulói és tanárai számára. (Budapest, 2017-

12-21) 

 A Magyar Antidopping Csoport a felvilágosításban és megelőzésben továbbra is nagy 

erőkkel dolgozik, már idén is számos előadást tartott doppingellenes témában:  

Magyar Birkózó Szövetség szervezésében edzőképző konferencián doppingellenes előadás 

(Tata, 2017-01-20); a Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében az éves doppingellenes 

feladatok megbeszélése és együttműködési keret-megállapodás aláírása (Budapest, 2017-01-

26); Magyar Judo Szövetség edzői és bírói szeminárium (Tata, 2017-02-03); a Magyar Kajak-

Kenu Szövetség szervezésében az éves doppingellenes feladatok megbeszélése (Budapest, 

2017-02-06); Doppingellenes tájékoztató a miskolci birkózó szakosztály és klub junior és 

felnőtt válogatott, és edzőik számára (Miskolc, 2017-02-09); Doppingellenes előadás a 

Magyar Torna Szövetség szervezésében a felnőtt, junior és ifjúsági válogatott, illetve edzőik 

számára (Budapest, 2017-02-14); Doppingellenes tájékoztató a Magyar Íjász Szövetség 

rendezésében a junior és felnőtt válogatott, és edzőik számára (Budapest, 2017-02-18); 

Doppingellenes előadás a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Gödi Kajak-Kenu Klub 

szervezésében (Göd, 2017-03-09); Doppingellenes tájékoztató a kajak-kenu junior és ifjúsági 

válogatott, illetve edzőik és szüleik számára a Szegedi Kajak-Kenu Klub szervezésében 

(Szeged, 2017-03-20); a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében doppingellenes tájékoztató 

a 2018. évi Téli Olimpiai Játékok csapatvezetői, egészségügyi szakemberei és sportorvosai 

részére (Budapest, 2017-03-22); Doppingellenes előadás az I. Géza Király 

Közgazdaságtudományi Szakközépiskola és Gimnázium szervezésben az iskola tanárai, 

tanulói és szüleik számára (2017-03-30); Honvéd Sportclub szervezésében edzőképző 

konferencián doppingellenes előadás (Budapest, 2017-05-03); Magyar Kendo Szövetség edzői 

és sportolói szeminárium (Budapest, 2017-05-06); Doppingellenes előadás a Vörösmarty 

Gimnázium szervezésében az iskola tanárai, tanulói és szüleik számára (2017-05-09); 

Doppingellenes előadás és mini konferencia a Magyar Paralimpiai Bizottság, és a 

Hallássérültek Sportszövetsége szervezésében a Siketlimpián induló nemzeti válogatott és 

edzőik számára: 42 fő, 28 sportoló (Budapest, 2017-05-15); a Magyar Olimpiai Bizottság 

szervezésében doppingellenes tájékoztató a 2018. évi Pyeongchang-ban megrendezésre kerülő 

Téli Olimpiai Játékok csapatvezetői, egészségügyi szakemberei és sportorvosai részére 

(Budapest, 2017-05-17); Doppingellenes tájékoztató a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

sportszakemberei, sportvezetői és edzői számára (Szabadkígyós, 2017-05-20); ); a Magyar 

Olimpiai Bizottság szervezésében doppingellenes tájékoztató az idei, Győrben megrendezésre 

kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) csapatvezetői, és egészségügyi 

szakemberei részére (Budapest, 2017-06-09); Doppingellenes előadás a Magyar Országos 

Korcsolyázó Szövetség rendezésében a junior és felnőtt korcsolya, gyorskorcsolya és 

műkorcsolya válogatott, és edzőik számára (Budapest, 2017-06-16); Magyar Súlyemelő 
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Szövetség szervezésében szakmai konferencián doppingellenes előadás (Budapest, 2017-09-

11); a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében doppingellenes tájékoztató a 2018. évi 

Pyeongchang-ban megrendezésre kerülő Téli Olimpiai Játékok csapatvezetői, egészségügyi 

szakemberei és sportorvosai részére (Budapest, 2017-09-14); a Magyar Olimpiai Bizottság 

szervezésében doppingellenes tájékoztató a 2018. évi Pyeongchang-ban megrendezésre kerülő 

Téli Olimpiai Játékok csapatvezetői, egészségügyi szakemberei és sportorvosai részére 

(Budapest, 2017-10-26); Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében doppingellenes 

előadás az utánpótlás korú sportolóknak (Dunavarsány, 2017-11-03); Magyar Atlétika 

Szövetség szervezésében doppingellenes előadás a MASZ Edzőkonferencián (Budapest, 2017-

11-18);  a Budapesti HONVÉD Sportklub szervezésében doppingellenes előadás az utánpótlás 

korú sportolóknak – 280 fő (Budapest, 2017-11-22); a Magyar Búvárúszó Szövetség 

szervezésében doppingellenes előadás sportolóknak és sportszakembereknek (Budapest, 2017-

11-23); a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében doppingellenes előadás az utánpótlás 

korú sportolóknak (Szolnok, 2017-11-24); a Magyar Súlyemelő Szövetség szervezésében 

doppingellenes előadás a sportág közgyűléssel egybekötött edzőkonferenciáján (Budapest, 

2017-11-25); Doppingellenes előadás az Óbudai Egészségnapon (2017-12-09); a Magyar 

Rögbi Szövetség szervezésében doppingellenes előadás sportolóknak és sportszakembereknek 

(Dobogókő, 2017-12-10); a Magyar Ökölvívó Szövetség szervezésében doppingellenes 

előadás a sportág közgyűléssel egybekötött edzőkonferenciáján (Tata, 2017-12-16); a Magyar 

Olimpiai Bizottság szervezésében doppingellenes tájékoztató a 2018. évi Pyeongchang-ban 

megrendezésre kerülő Téli Olimpiai Játékok csapatvezetői, egészségügyi szakemberei és 

sportorvosai részére (Budapest, 2017-12-18). 

 A Magyar Antidopping Csoport 3 fős küldöttséggel vett részt a 2017.03.12-17 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 elkövetkezendő 

időszakban várható doppingellenőrzésekre, új WADA előírásokra vonatkozó információ 

hangzott el.  

 A Magyar Antidopping Csoport munkatársa a HUNADO képviseletében, doppingellenes 

szakértőként vett a 2017.09.14 – 2017.09.15 között Madridban megrendezésre került, az 

Európa Tanács Antidopping Monitoring Groupja által szervezett és felügyelt esedékes 

CAHAMA ülésen. 

 A Magyar Antidopping Csoport irodahelyiségeit folyamatosan karbantartja, és 

elvégezteti 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) 

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

már több nagy szabadidős sporteseményen képviseltette magát. A Magyar Antidopping 
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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 kapcsolattartása a hazai sportsajtóval 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 tájékoztathassa a doppingellenes munka aktuális helyzetéről, felhívja a figyelmet 

a doppingolás veszélyére, illetve bemutassa a Vizes Világbajnokságon zajló kiemelkedő 

doppingellenes munkát. 

 „Play True” – doppingellenes óriásplakát médiakampány a Vizes Világbajnokság ideje 

alatt. 

 

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, 2017-12-31 

                                                     

                                                        Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.  

                                                                                      HUNADO 

 


