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Aktualitások, és gyakorlati tudnivalók a 
Bakuban megrendezésre kerülő első Európai 

Játékok 2015. doppingellenőrzésére 
vonatkozóan  



EOC (European Olympic Committee) 

- WADA Kódex aláíró 

- Saját szabályzat: EOC Anti-Doping 

Rules 

- Doppingellenes program szakmai 

irányítója és felelőse: EOC Medical 

and Anti-Doping Commission 

 Elnök: Prof. Klaus Steinbach IOC 

Medical Commission tag 

- Operatív és technikai végrehajtás: 

Baku European Games Organizing 

Committee (BEGOC) Medical and 

Anti-Doping Operations  - Medical 

and Anti-Doping Functional 

Command Centre (FCC) 

 



 
DOPPINGELLENŐRZÉS 

 • Valamennyi induló minimum 1 alkalommal doppingellenőrzésen vesz részt, 

helyszíni kábítószer ellenőrzéssel egybekötve 

• Minden induló megkapja a WADA 2015. évi hatályos Tiltólistáját 

• Szülői beleegyező nyilatkozatok begyűjtése (MOB, Sportszövetségek) 

• Valamennyi doppingellenőrzés eredményét megküldjük a EOC Medical and 

Anti-Doping Commission-nek. Legkésőbb május 15-ig minden 

mintavételt végre kell hajtani. 

• IN-COMPETITION PERIÓDUS: 

 Falu nyitás napjától (Athletes Village és Canoe Sprint Village) a 

záróünnepség napjáig. 2015. június 08 – 2015. június 28. 

• A versenyen vér és vizeletvétel egyaránt 

• Eredmények: negatív – 24 órán belül 

                           pozitív – 48 órán belül 

                           EPO analízis – 72 órán belül 

• EOC „no needle policy” 

• Kiskorúak doppingellenőrzése 



2015.04.13. 

WADA Tiltólista 2015.  

S0 Egészségügyi hatóságok által humán terápiás használatra nem 

engedélyezett szerek (állatgyógyászati szerek, kísérleti szerek) 

S1   BTK! Anabolikus ágensek 

S2   BTK! Peptidhormonok, növekedési faktorok rokonvegyületek és 

mimetikumok  

S3 Béta-2-agonisták 

S4   BTK! Hormon- és Metabolikus módosítók             inzulin, trimetazidine 

S5 Vízhajtók és maszkírozó anyagok 

S6 Stimulánsok 

S7 Narkotikumok 

S8 Cannabinoidok (150ng/ml) természetes és szintetikus THC: 

marihuana, hasis / kannabimimetikumok: Spice 

S9 Glükokortikoidok 

M1-M3 A vér és a vér alkotóelemeinek manipulációja; kémiai és fizikai 

manipulációk; géndopping 

P1-P2 Alkohol; Béta blokkolók – csak egyes sportágak  

Versenyen és versenyen kívül egyaránt tiltott!     

Csak versenyen tilos 

 HIF aktivátorok:xenon, argon HIF stabilizátor: KOBALT pl: Béres 

csepp és Béres csepp extra ! (B12 vitamin NEM TILTOTT) 



Magyarországon forgalomban lévő PSEUDOEPHEDRINE 

tartalmú készítmények 

• Advil Cold 30mg             WADA S6/b 

• Aerinaze tbl 120mg 

• Aspirin Komplex granulátum 30 mg 

• Clarinase tbl 120mg 

• Ibuprofén/Pszeudoefedrin-Propharma filmtbl 30mg 

• Lasquil granulátum 30 mg 

• Mucogrip filmtbl 30 mg 

• Neo Citran Cold and Sinus por 30 mg 

• Nurofen Cold and Flu filmtbl 30 mg 

• Rhinathiol Cold filmtbl 30 mg 

• Zyrtec-D filmtbl 120 mg 

 



• Holléti információ (whereabouts) MAGYARUL! 

 (MACS rendszer már csak 2015. július 01-ig él)  

• TUE management 

• Doppingellenőrzések (test planning) 

• Laboratóriumi eredmények 

• Sportolói Biológiai Útlevél Program 

• Eredménykezelés (results management – sportoló 

hozzáfér a saját mintavételeinek eredményéhez) 

 



Therapeutic Use Exemptions (TUE) 

 

 2015. június 07-ig minden TUE engedélyt jóvá kell hagyatni a EOC Medical and 
Anti-Doping Commission-nel 

 TUE engedély megszerzésének módjai:  

 Nemzeti TUE Bizottság engedélye a EOC Medical and Anti-Doping Commission 
jóváhagyásával 

 Legkésőbb 30 nappal a Játékok kezdete előtt (2015. május 08-ig) közvetlenül 
megküldeni az EOC MAC-nek 

 Helyszínen papír alapon benyújtani – Athletes Village Poliklinika (sürgősségi eset, 
vagy akut orvosi ellátás) 

 TUE kérelem csak az ADAMS rendszeren keresztül adható be 

 Amennyiben az ADAMS rendszer nem elérhető, vagy sürgősségi eset áll fenn: 
tue@baku2015.com 

 Visszamenőleges (retroactive) TUE engedély csak sürgősségi helyzetben adható 

 Azerbajdzsán területére gyógyszerek nem saját használatra csak engedéllyel vihetők 
be (orvosi táska tartalmát be kell jelenteni, és vezetni a felhasznált készítményeket) 

 

A sportolónak joga van a legmegfelelőbb, és legjobb orvosi 

ellátáshoz. A sürgősségi ellátás mindig, mindenhol elsődleges! 

 

 

mailto:tue@baku2015.com
mailto:tue@baku2015.com


Holléti információ szolgáltatás az Európai 

Játékok ideje alatt 2015. június 08 – június 28. 

• A hatékony OOC teszt program feltétele a naprakész és pontos holléti 
információ 

• Az Azerbajdzsáni tartózkodás alatt a teljes csapatnak holléti információt 
kell szolgáltatnia – Nemzeti Olimpiai Bizottságok felelőssége: 

 - Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagok (RTP): ADAMS 
rendszer. A MACS rendszer már csak 2015. július 01-ig él, utána 
egységesen az ADAMS rendszer lesz használatos. 

 - Csapatsportok, nem nemzeti RTP tagok: 24 órával a delegációk 
megérkezése előtt jelenteni (Delegation Registration Process) 

 - tartalmilag: érkezés / indulás; szobaszámok, szállás és tartózkodás a 
Falun kívül, edzéshely, edzésidő… 

 - változások folyamatos frissítése 

• Amely sportolónál mintavétel történt, automatikusan bekerül az ADAMS 
rendszerbe – hozzáférési kód generálása (MACS, a regisztrációs lapon 
megadott e-mail cím alapján) 

 

 

 



Regisztrációs adatlap 

• Egyszeri adatlap kitöltés a MACS honlapján 

• Az adatlap kitöltése után holléti információ küldése 

nem szükséges! 

• Kitöltésre kötelezett: felnőtt és felnőtt alatti 

utánpótlás korosztályban mindenki, aki a nemzeti 

válogatott tagja; nemzetközi versenyen indul; hazai 

rendezésű nagy nemzetközi eseményen indul 

• A szövetségnek saját belépő kódja van: figyelemmel 

tudja kísérni, hogy valamennyi előírt sportolója 

regisztrált-e  

 



Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati 

Csoport (RTP) 

• A nemzeti RTP nyilvános, a MACS honlapján 
közzétesszük: www.antidopping.hu  

• Szövetség tesz javaslatot – csak szövetség kérheti 
írásban egy sportoló RTP-be történő felvételét, vagy 
kivételét (ha egy sportoló visszavonult, a 
szövetségnek meg kell erősítenie a MACS felé) 

• Az RTP frissítése folyamatos, a sportolókat a MACS 
értesíti 

• A szövetségnek saját belépő kódja van: figyelemmel 
tudja kísérni a sportolója holléti információját, hogy 
megfelelően tölti-e 

 

http://www.antidopping.hu/


Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati 

Csoport (IRTP) 

• Az IRTP-be kötelezettek névsorát minden sportág 

Nemzetközi Sportszövetsége határozza meg (a 

Szövetségektől kapott információt a MACS 

honlapon közzétesszük – csak tájékoztató jellegű!) 

• Az IRTP-be tartozó sportolóknak már elég egy 

holléti információs rendszert töltenie: 

    - nemzetközi holléti információs rendszer: ADAMS 

    - a WADA honlapon a „Whereabouts” modul már 

magyar nyelven is elérhető (MACS lefordította) 

 

 



Holléti (whereabouts)  információ 

megadása 
Kötelező adatok:  

 - Edzés (teljes időtartam, és helyszín - akár naponta 
többszöri edzés is – beazonosítható helyszín, pontos 
cím és időpont!) 

 - Edzőtábor (a sportoló az éjszakát is ott tölti) 

 - Verseny 

 - Versenyhez kapcsolódó utazási idő (odautazás és 
elutazás időpontja) 

 - Azokon a napokon, amikor a fentiek közül egyik 
sem valósul meg, 6-23 óra között minimum 1 óra 
ráérési idő (MÁSODLAGOS!) 



Holléti (whereabouts) információ 

megsértése 

• Sikertelen mintavétel: a sportoló nincs az általa 

megadott helyen és időben! 

• Bármely napon holléti információ nincs megadva 

• A holléti információt Magyarországon 90 napra előre 

kell megadni (ADAMS: 90 nap) – ennek nem teljesítése 

• Sportoló nem megfelelő adatokat ad meg, a tartózkodási 

helye nem beazonosítható, vagy szándékosan 

félrevezeti az ellenőröket 

• 12 hónapon belül 3 figyelmeztetés, doppingvétséget 

alapoz meg, és fegyelmi eljárást von maga után!  



WADA Kódex alapelve: „objektív felelősség elve” – kizárólag a sportoló 

a felelős azért, ami a szervezetébe jut! 

 A feltüntetett összetevők alapján nem egyértelmű a vásárlónak 

mit is tartalmaz a készítmény… 

 Nem azt, vagy nem olyan mennyiségben tartalmazza a 

készítmény, mint amit a címkén feltüntettek… 

 Ellenőrizetlen helyről származnak az alapanyagok, a gyártó / 

forgalmazó maga sem tud a szennyeződésről… 

 A gyártó cég tiltott szereket és nem tiltott szereket egyaránt gyárt, 

elsősorban az internetes piacra – keresztszennyeződés veszélye! 

 A sportolónak figyelembe kell vennie egy termék kiválasztásakor 

a WADA szabályait is… 

 

Az ellenőrizetlen táplálék-kiegészítők szedése 

veszélyes! 



Tribulus Terrestris - Királydinnye 

"A csárdánál törpe nyárfaerdő // Sárgul a 

királydinnyés homokban; // Odafészkel a visító 

vércse, // Gyermekektől nem háborgatottan.„ 

Petőfi Sándor: Alföld 

Népi gyógyászat: természetes afrodiziákum – 

tesztoszteron termelődését fokozza 

A nagy számú szennyezett táplálék-iegészítők 

miatt az OÉTI Tiltólistára tette! 



Nagy kockázatú készítmények: 

Fogyasztószerek és zsírégetők 

Stimulánsok:amphetamin, 

ephedrin, sibutramin, DMAA, 

octopamin… 

Izomtömeg növelő szerek 
Anabolikus hatású szerek, 

Aromatáz inhibítorok, GHRP 

Aromatáz inhibítorok 
Anabolikus hatású szerek, 

Aromatáz inhibítorok 

Potencianövelő szerek 

Anabolikus hatású 

szerek:DHEA 

Stimulánsok:sibutramin 

PDE-5 inhibítorok: sildenafil, 

kamagra 



Nagy kockázatú készítmények: 

Energiaitalok 

Stimulánsok, amphetamin, 

szennyezés (megtévesztés ?, 

„beetetés” ?), egészségre 

ártalmas mennyiságű koffein 

Diuretikumok 
Kombinált 

vérnyomáscsökkentők 

Keleti orvostudomány tiltott 

összetevőt tartalmazó 

gyógyszerei 

Anabolikus hatású szerek, 

fekete piac, internet 

 

Gyulladáscsökkentők és 

fájdalomcsillapítók… 

Ismeretlen eredet, fekete piac, 

mértéktelen mennyiség és 

halmozott hatóanyag bevitel 



Köszönöm 

megtisztelő 

figyelmüket! 


