SZAKMAI PROGRAM 2013.
A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, mint a Nemzeti Doppingellenes
Szervezet (HUNADO) feladat és jogkörét ellátó szakmai szervezetnek, a 2013. évben végzett
doppingellenes tevékenysége:
A Magyar Antidopping Csoport doppingellenes tevékenysége többszintű, 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 „Doppingellenes tevékenység szabályairól szóló” 43/2011 (III.23)
Kormányrendelet 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.
2013. január 01. és december 31. közötti időszakban, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú
Nonprofit Kft. végrehajtotta a hatályos jogszabályban előírt NADO feladatokat.
A MOB-állami megrendelésben elvégzett vizsgálatok száma 2013. január 01. – december 31.
között: 900 minta, mely mintavételek sportági megoszlása, a Magyar Olimpiai Bizottság által
közzétett, kiemelt olimpiai sportágak, a 2014. évi Téli Olimpiára, a 2014. évi Ifjúsági Olimpiára,
és az idei Világjátékokra (Világjátékok 2013. Cali és World Combat Games Szentpétervár) már
kvalifikált, vagy potenciálisan kijutható sportolók körében történt. A vizsgálatok a
Kormányrendeletben meghatározott módon, elsősorban a Nyilvántartott Vizsgálati Csoport
sportolói körében kerültek végrehajtásra.
A 900 mintavétel megoszlása:
Vizelet – 794 (88%); Vér – 106 (12%)
A vérvizsgálatok a következő analízisek irányába történtek: Növekedési hormon / CERA / Biológiai
Útlevél Program - Vérparaméterek vizsgálata
A minták laboratóriumi analízise:
Vér / Vizeletvizsgálat: Seibersdorfi WADA akkreditált laboratórium – 897 (99,5%)
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Kölni WADA akkreditált laboratórium – 3 (0,5%)
A mintavételek nemek szerinti megoszlása:
Férfiak összesen: 535 (59%)
Nők összesen: 365 (41%)
Magyar sportolók összesen: 900 (100%)
Külföldi sportolók összesen: 0
A mintavételek megoszlása:
Versenyen kívüli mintavétel: 657 (73%)
Versenyen történt mintavétel: 243 (27%)
Előre be nem jelentett mintavétel: 791 (88%)
Előre egyeztetett mintavétel (bejelentett): 109 (12%)
A versenyen történő mintavételek aránya optimális, jelentőségüket a Tiltó Lista 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 – 733 (81%)
Kiskorú sportoló – 167 (19%)
A mintavételek helyszín szerinti megoszlása:
Budapest – 409 (45%)
Vidék – 491 (55%)
A doppingellenőrzés során TUE engedély meglétét jelentette be a sportoló:
TUE engedély – 4 (0,5%)
TUE engedély nincs – 896 (99,5%)
A 2013. évben regisztrált doppingesetek közzétételére vonatkozóan, a törvényi előírásnak
megfelelően,

a

Magyar

Antidopping

Csoport

a

honlapján

tesz

eleget.

(http://www.antidopping.hu/Dopping_fegyelmi_ugyek)
2013-ban elvégzett NADO feladatok:


A Magyar Antidopping Csoport beszámolót tartott a doppingellenes tevékenységéről, és az
olimpiai és paralimpiai / Világjátékok kerettagok átfogó ellenőrzéséről a Magyar Olimpiai
Bizottság Orvos Bizottsága előtt. Az Orvos Bizottság meghallgatta és megvizsgálta a
bemutatott munkát, elégedettségét fejezte ki, és egyhangúlag elfogadta a Magyar Antidopping
Csoport beszámolóját.



Az Országos Rendőr-főkapitánysággal együttműködve, kidolgozásra került az ORFKHUNADO közötti Együttműködési megállapodás a Büntető Törvénykönyvben meghatározott
tiltott teljesítményfokozók használatával megvalósított bűncselekmények üldözése ügyében.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és Ifjúságért felelős Államtitkársága
felkérésére a Magyar Antidopping Csoport véleményezte, és több javaslatot is tett a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia előkészítő munkálatai során.



A Magyar Antidopping Csoport átfogó javaslatot tett a sportolók által használt étrend- és
táplálék-kiegészítők dopping szempontjából történő véleményezésére, a táplálék-kiegészítők
használatának biztonságossá tételére vonatkozó információszolgáltatás, és felvilágosítás, mint
kiemelt jelentőséggel bíró doppingellenes feladat ellátására. A javaslat kitért a végrehajtási
terv részleteire, illetve a feladat elvégzéséhez szükséges költségvetés tervezésére is.



Az országos sportági szakszövetségek doppingellenes szabályzatainak felülvizsgálata
befejeződött. A felülvizsgálat lezárásaként a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO)
elküldte ajánlásait a hazai Sportszövetségeknek. A Magyar Antidopping Csoport ajánlásainak
szövetségi szabályzatokba történő átültetése esetén, a szabályzatok konformmá válnak mind a
WADA Doppingellenes Szabályzatával, mind a sportágak Nemzetközi Szövetségeinek
szabályzatával, illetve a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.)
Korm. rendelettel.



A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért és Ifjúságért 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 megtörtént a kijelölt szervezetek és személyek értesítése, illetve
eleget téve a nyilvánosságra hozatali kötelezettségnek, figyelembe véve az adatvédelmi
szabályozást is, a jogerős pozitív esetek a MACS honlapon kerültek megjelentetésre.



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 25 fő doppingellenőr, mely optimálisan elegendő volt a 2013. évi állami, és az
egyéb

doppingellenes

szervezetek

(sportszövetségek,

versenyrendezők,

stb.)

megrendeléseinek teljesítéséhez.


A mintavételekhez szükséges eszközök, és mintavételi egységcsomagok a nemzetközi
előírásoknak megfelelően kerültek beszerzésre, és a nyilvántartásuk szigorú számadásos
rendszerben történik.
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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.



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 eszközök kerültek felhasználásra.


Az ISO minőségirányítási rendszer megújító auditja 2013-ban is teljes sikerrel zárult, és
deklarálásra került, 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 az előírásoknak megfelelően, szakmai felelősségbiztosítással
rendelkezik. 2013-ban káresemény nem történt, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel szemben kárigény nem merült fel, illetve doppingvétség megállapítása nem
hiúsult meg a Magyar Antidopping Csoport hibájából, vagy hiányos munkavégzés miatt.



Az

érvényes

nemzetközi

Tiltólista

Magyar

Antidopping

Csoport

honlapján

(www.antidopping.hu) kétféle bontásban – gyári, forgalomba hozatali név; és összetétel,
vegyületnév alapján – jelenik meg, feltüntetve az esetleges Gyógyászati célú Mentesség (TUE
engedély) beszerzésének lehetőségét is. A hatályos Tiltólistára vonatkozóan a karbantartás és
a frissítés folyamatos.


Könyv és CD formátumban is kiadásra került a hatályos Tiltólista, és a holléti információ
szolgáltatására vonatkozó szabályozás. Mindkét könyvet a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati
Csoport, illetve az olimpiai keret tagjai számára a Magyar Antidopping Csoport névre szólóan
eljuttatta, 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 feltüntetett e-mail címre (antidopping@t-email.hu) érkezett kérdésekre,
vagy megjegyzésekre a lehető legrövidebb időn belül a MACS válaszol. A Magyar
Antidopping Csoport legfőbb célja, hogy a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos
tájékoztatás csak a legmagasabb szakmai szinten, és a megjelentetett adatok hitelessége, és
pontossága szigorúan ellenőrizve jelenhessen meg.



Elkészült a Magyar Antidopping Csoport új, akadálymentesített – látássérült sportolók
számára is könnyen használható, korszerűsített honlapja. A honlap (www.antidopping.hu)
folyamatos fejlesztés, és feltöltés alatt áll, hogy a naprakész és fontos információk, és hírek
minden érdeklődő számára elérhetőek legyenek.



A honlapon keresztül működteti a Magyar Antidopping Csoport a whereabouts (holléti)
információs rendszerét. A magyar sportolók holléti adatszolgáltatási kötelezettségének
megfelelően a beérkezett adatok folyamatos feldolgozásra, és ellenőrzésre kerülnek. A
www.antidopping.hu
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naprakész tájékozottság érdekében, a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjaival, 266 sportolóval, a kapcsolattartás folyamatos, rendszeresen információt kapnak a legfrissebb
hírekről. Az EMMI Sportért és Ifjúságért felelős Államtitkárság Jogi Főosztályával szoros és
rendszeres a kommunikációs kapcsolat, hogy a sportolók személyes adatainak kezelése és
nyilvántartása a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek maradéktalanul megfeleljenek.


A Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjainak kettős holléti információs rendszert
kell vezetnie, a Magyar Antidopping Csoport holléti információs rendszere mellett, a
nemzetközi ADAMS system-et is használniuk kell. 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 Magyar Antidopping Csoport felülvizsgálta a hatályos hazai adatvédelmi szabályozás
alapján, a nemzetközi online információs rendszernek, - az ADAMS rendszernek - egy
lehetséges jövőbeni, NADO általi használatának lehetőségeit, korlátait. Ez ügyben
kapcsolatfelvétel

kezdeményezésére

került

sor

a

Nemzeti

Adatvédelmi

és

Információszabadság Hatóság vezetőjével.


A sikertelen mintavételek regisztrálása dokumentálása és szankcionálása végrehajtásra került.



A holléti információ szolgáltatás elmaradása, mint doppingvétséget megalapozó magatartás, a
Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjai körében regisztrálásra, dokumentálásra, és a
szükséges szankcionálás végrehajtásra került.



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.



A doppingellenes jogszabály által előírt módon, a Magyar TUE Bizottság felállításra került, és
a működtetése folyamatos.



A doppingellenes jogszabály által előírt módon a Doppingbizottságok felállításra kerültek,
működtetésük folyamatos. A zajló dopping fegyelmi ügyek, a 43/2011-es Kormányrendelet
rendelkezéseinek maradéktalan betartásával, a WADA és az érintett Nemzetközi Szövetségek
folyamatos tájékoztatása mellett, gördülékenyen zajlottak. Az elsőfokú illetve a másodfokú
Dopping Fellebbviteli Bizottság működéséhez minden anyagi és tárgyi feltételt a Magyar
Antidopping Csoport biztosított. A Bizottságok határozatai angol nyelven, a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökségnek (WADA), és az érintett Nemzetközi Sportszövetségnek
minden esetben megküldésre kerültek.



A Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (RTP) tagjainak névsorát a Sportszövetségek
szakmai javaslatai alapján, a Magyar Antidopping Csoport összeállította, a tagokat levélben
értesítette, és számukra a beleegyező nyilatkozatokat megküldte.
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A hazai doppingellenes felvilágosítás, illetve a WADA Outreach Edukációs Program magas
színvonalú ellátása érdekében, 4 alkalommal, a kiemelt hazai sporteseményekhez kötötten,
(Fekvenyomó Országos bajnokság – Vésztő; Sárkányhajó Világbajnokság – Szeged; MOL
Vívó Világbajnokság – Budapest; Magyar Kosárlabda Napja - Budapest) a Magyar
Antidopping Csoport 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 a felvilágosításban és megelőzésben továbbra is nagy erőkkel
dolgozik, ebben az évben is számos hazai rangos sport és egészségügyi szakmai konferencián
vett részt, illetve tartott előadást:
Ökölvívók edzőkonferenciája, Tata; MOB AYOF keret csapatgyűlése; „A doppingellenes harc
Magyarországon” - MOB Vietnámi Sport delegáció tájékoztatása; „Aktualitások a
doppingellenes harcban a táplálék-kiegészítők vonatkozásában”

– MOB-HUNADO

konferencia a TAO alá tartozó sportágak képviselői részére; Doppingellenes tájékoztató az
úszó válogatott tagjai számára – Debrecen; doppingellenes tájékoztató az úszó válogatott
tagjai számára – Balatonalmádi; „Aktualitások a doppingellenes harcban” – konferencia a
Debreceni Egyetem Sportgazdasági és Menedzsment Tanszékének szervezésében az Egyetem
hallgatói, és sportági edzők, szakemberek részére; Válogatott keretek számára doppingellenes
felvilágosítás – kerékpár; Válogatott keretek számára doppingellenes felvilágosítás –
súlyemelés; Triatlon Világkupa, Tiszaújváros – doppingellenes előadás a magyar válogatott
keretek (felnőtt, junior és ifjúsági), edzők, sportszakemberek, szülők és érdeklődők számára
(2013-08-09, közel 200 fő); „Diversity month” – doppingellenes előadás a Morgan Stanley
Business and Technology Center meghívásában; Doppingellenes előadás a Magyar
Kardiológus Társaság és a Magyar Szívalapítvány által rendezett Szívünk napja
rendezvényen; Doppingellenes előadás a nemzeti utánpótlás vívóválogatott tagjainak és
edzőinek a Nemzeti Sportcsarnokban; Doppingellenes előadás a nemzeti felnőtt, U23-as és
junior evezősválogatott tagjainak és edzőinek; „A doppingszerek élettani hatásai és a táplálékkiegészítők veszélyei” címmel előadás a Budapesti Műszaki Egyetem a Szakkollégiumi
Napok keretében megrendezésre került rendezvényen (100 vegyész, és biomérnök hallgató);
Doppingellenes előadás a kajak-kenu szakmai konferencián Tiszaújvárosban – 175 fő edző és
sportvezető részvételével; Sport XXI. edzőképzés – szakmai konferencia, doppingellenes
előadás triatlon sportágban, a Tatai edzőtáborban; Téli Olimpia Sportági tájékoztató a Magyar
Olimpiai Bizottság székházában: 2013 szeptember 11, október 22 és december 03; Sportági
tájékoztató – Magyar Labdarúgó Szövetség; Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács – doppingellenes
tájékoztató (2013. december 06); Doppingellenes előadás a Magyar Rugby Szövetség
edzőképzésén Esztergomban; Doppingellenes előadás a Magyar Ökölvívó Szövetség
edzőképzésén, a Tatai edzőtáborban
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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. 2013-ban a doppingellenes ismeretek széles körben való terjesztése
érdekében, a Magyar Antidopping Csoport újra vállalta, egy a „Doppingellenőrzési ismeretek”
témakörben szervezett, oklevelet adó képzés szakmai vezetését. A tanfolyami részvételi díját,
valamint a vizsgadíjat a Magyar Antidopping Csoport teljes egészében idén is átvállalta.
(2013. október 14-15.) A képzésen, a sportolókon, olimpiai kerettagokon, edzőkön,
sportvezetőkön túl, bárki érdeklődő részt vehetett. A tanfolyam óriási érdeklődés mellett,
minden idők legnagyobb részvételi arányával zárult, és végül 243 lelkes hallgató részvételével
került megrendezésre. A visszajelzések alapján a konferencia tartalmas, fontos, és hasznos
volt, és teljes sikerrel zajlott le.



Az idei évben, a Magyar Antidopping Csoport ismét bekapcsolódott a sportolók felsőoktatás
keretein belül zajló képzésébe is, mivel a Debreceni Egyetem, Sportmenedzseri,
sportszervezői szakon, kreditrendszerben felvehető egyetemi kurzust hirdetett meg,
„Doppingellenes ismeretek” címmel, a Magyar Antidopping Csoport szakmai irányításával, és
részvételével.



Nagy sikert aratott az érdeklődők körében, a Magyar Antidopping Csoport igazgatójának „A
doppingszerek élettani hatásai és a táplálék-kiegészítők veszélyei” címmel megtartott előadása
a Budapesti Műszaki Egyetem a Szakkollégiumi Napok keretében megrendezésre került
rendezvényen (2013-10-01; 100 vegyész, és biomérnök hallgató)



Évek óta rendszeresen aktívan részt vesz a Magyar Antidopping Csoport igazgatója az
Országos Sportegészségügyi Intézet által akkreditált, és szervezett sportorvos szakvizsga
előkészítő, illetve továbbképző tanfolyamában.



A Nemzetközi Szövetségek (FIE, FILA és IHF) elismerése mellett sikeresen, a legmagasabb
szakmai színvonalon került végrehajtásra a Budapesten megrendezésre került FIE Vívó
Világbajnokság, és FILA Birkózó Világbajnokság, illetve a Budaörsi és Érdi helyszíneken
megrendezésre került IHF Ifjúsági és U19-es Kézilabda Világbajnokság doppingellenőrzése.
Ennek eredményeként, a Nemzetközi Kézilabda illetve Birkózó Szövetséggel a Magyar
Antidopping Csoport szoros együttműködést alakított ki, így a jövőben az IHF, illetve a FILA
megbízásából

más

országokban,

illetve

Magyarországon

előre

be

nem

jelentett

doppingellenőrzéseket fog a MACS végezni.


A Magyar Antidopping Csoport által folytatott nemzetközi kapcsolattartás rendkívül intenzív.
Naprakész a levelezés és az információcsere több nagy nemzetközi szervezettel – pl.: Európa
Tanács és az UNESCO Monitoring Groupja; WADA; Nemzetközi Sportszövetségek
doppingellenes programjának tisztségviselői.
www.antidopping.hu
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c.
Tel: (06-1) 273-1715, Fax: (06-1) 273-1716
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A Magyar Antidopping Csoport 2 fős küldöttséggel vett részt a 2013.03.18-21 között
Lausanne-ban megrendezésre került WADA Világkongresszuson, melyen számos, a
nemzetközi

doppingellenes

tevékenység

aktualitásaira

és

a

kiemelt

nemzetközi

sporteseményeken várható doppingellenőrzésekre vonatkozó információ hangzott el.


A Magyar Antidopping Csoport 3 fős, a WADA által előzetesen akkreditált küldöttséggel vett
részt a 2013.11.12-15 között, a Dél-afrikai Johannesburgban megrendezésre került IV. 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 2015.01.01-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. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Sportért és Ifjúságért felelős Államtitkárságának megbízásából és felhatalmazásával, a Magyar
Antidopping Csoport küldöttsége bírta a Magyar Állam képviseletét is a nagyon rangos
nemzetközi

fórumon,

illetve

az

európai

küldöttségek

egyeztető

tárgyalásain.

A

Világkongresszust követően a magyar küldöttség meglátogatta a WADA Fokvárosban
található

Afrikai

regionális

központját,

illetve

a

vendéglátó

Dél-afrikai

Nemzeti

Doppingellenes Szervezet (South African Institute for Drug-free Sport – SAIDS) központi
irodáját, és megbeszélést folytatott a doppingellenes felvilágosítás és megelőzés gyakorlati
tapasztalatairól.


A Magyar Antidopping Csoport 2 fős küldöttsége vett részt a Seibersdorfi WADA akkreditált
Laboratórium által, 2012.11.28 - 29. között, a WADA szakmai támogatásában megrendezett,
„a Sportolói Biológiai Útlevél Program (ABP) gyakorlati tapasztalatai, és egyéb aktuális
doppingellenes kérdések” című nemzetközi doppingellenes workshop-on, ahol a Magyar
Antidopping Csoport vezetője a kelet-közép-európai Nemzeti Doppigellenes Szervezetek
nevében maga is tartott előadást.

A WADA akkreditált Seibersdorf Laboratories

doppinglaboratóriumának vezetője, Dr. Günter Gmeiner - aki egyben a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökség (WADA) Tiltólista Szakértői Bizottságának (Prohibited List
Expert Group) is a tagja - a HUNADO térségben betöltött példaértékű szerepét, valamint az
európai államok között szerény erőforrással gazdálkodó magyar szervezet hatékony,
nemzetközi viszonylatban is egyértelműen elismert működését méltatta. A résztvevők
megállapították, hogy a biológiai útlevél program bevezetése - a nemzetközi ellenőrzési
trendekre való tekintettel - a nemzeti doppingellenes szervezetekre háruló többletfeladatok és
többletköltségek ellenére elkerülhetetlen a régió országaiban. A résztvevők e körben közös
akciótervet fogadtak el, és kölcsönös támogatásukról biztosították egymást.


A WADA "Play True Generation" kampányának szellemében, a HUNADO Sport Club már
több nagy szabadidős sporteseményen képviseltette magát. A Magyar Antidopping Csoport a
www.antidopping.hu
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c.
Tel: (06-1) 273-1715, Fax: (06-1) 273-1716
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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 megküldte az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért és Ifjúságért felelős Államtitkárságának, valamint angol nyelven
eljuttatta a WADA részére is.



A magyar sportsajtóval a Magyar Antidopping Csoport kapcsolattartása igen szoros, ebben az
évben is az ügyvezető igazgató több média szereplést vállalt, hogy a közvélemény naprakész
tájékoztatást kaphasson a doppingellenes munka aktuális helyzetéről, illetve felhívják a
figyelmet a doppingolás veszélyére.



A Magyar Antidopping Csoport a 2013. évre vonatkozó szakmai beszámolóját nyilvános
sajtótájékoztató formájában is bemutatta. (2013. október 16. Magyar Sport Háza)

Összegzésül tehát, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. széles körű, kiterjedt
tevékenységet folytat, mivel a doppingellenőrzések elvégzése mellett, meghatározó feladata a
doppingellenes felvilágosító programok szervezése és lebonyolítása is, melyek rendkívül hasznosak és
szükségesek, illetve a nemzetközi kapcsolattartás, és a sport médiával való folyamatos együttműködés.
A jövő célja még több lehetőség megragadása, hogy a doppingellenes nevelő – felvilágosító –
prevenciós programok még hatékonyabbá váljanak. A felvilágosító munka mellett, pedig a Magyar
Antidopping Csoport szeretné továbbra is ápolni kiváló nemzetközi kapcsolatait, és folytatni a
nemzetközi szerepvállalást, ezzel is még nagyobb elismerést, és nemzetközi hírnevet szerezve a hazai
doppingellenes tevékenységnek.

Budapest, 2013-12-31.
Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
HUNADO

www.antidopping.hu
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c.
Tel: (06-1) 273-1715, Fax: (06-1) 273-1716
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