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5.6 A sportoló hollétére vonatkozó információk  
5.6.1 A HUNADO kijelöli az ellenőrzésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi 

követelmény I. mellékletében szereplő holléti előírások teljesítésére köteles 

sportolók nyilvántartott vizsgálati csoportját. A nyilvántartott vizsgálati csoportba 

tartozó valamennyi sportoló köteles az ellenőrzésre és vizsgálatokra vonatkozó 

nemzetközi követelmény I. melléklete és a jelen Doppingellenes Szabályzatban 

részletesen kifejtettek szerint a következőkre: (a) köteles negyedévente előre 

tájékoztatni a HUNADO-t hollétéről; (b) e tájékoztatást szükség szerint frissíteni, 

hogy ez mindenkor pontos és teljekörű legyen; továbbá (c) az adott tartózkodási 

helyen ellenőrzésre rendelkezésre állni.  

Kommentár az 5.6.1 cikkhez: a holléti információ szolgáltatásával kapcsolatos 

részletszabályokat a jelen Doppingellenes Szabályzat 5.6.6 – 5.6.8 pontjai 

tartalmazzák.  

5.6.2 A HUNADO az ADAMS révén listát tesz közzé, melyben név szerint vagy 

egyértelműen meghatározott, egyedi kritériumok mentén azonosítja a 

nyilvántartott vizsgálati csoportokban szereplő sportolókat. A HUNADO az ilyen 

sportolók azonosításáról, holléti információik gyűjtéséről egyeztet a nemzetközi 

sportági szövetségekkel. Abban az esetben, ha a sportolót nemzetközi sportági 

szövetsége nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoportban, a HUNADO pedig 

nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoportban szerepelteti, úgy a HUNADO és a 

nemzetközi sportági szövetség megállapodik, hogy melyikük fogadja a sportoló 

hollétére vonatkozó bejelentéseket; a sportoló semmi esetre sem köteles több 

mint egyfelé teljesíteni a hollétére vonatkozó bejelentést. A HUNADO időről időre 

felülvizsgálja és szükség esetén frissíti a sportolók nyilvántartott vizsgálati 

csoportokban történő szerepeltetésére vonatkozó kritériumokat és az így 



meghatározott kritériumoknak megfelelően időről időre felülvizsgálja a 

nyilvántartott vizsgálati csoport tagságát. A sportolót értesíteni kell a 

nyilvántartott vizsgálati csoportba kerüléséről és az onnan való kikerüléséről.  

 

5.6.3 A 2.4 cikk alkalmazása szempontjából, ha a sportoló nem teljesíti az 

ellenőrzésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi követelmény előírásait, ez (az 

ellenőrzésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi követelményben 

meghatározott) holléti információ-szolgáltatás elmulasztásával kapcsolatos 

mulasztásnak, vagy sikertelen mintavételnek minősül, amennyiben a fentiekkel 

kapcsolatban a vonatkozó nemzetközi követelményben foglalt feltételek 

teljesülnek.  

 

5.6.4 Az a sportoló, akit a HUNADO nyilvántartott vizsgálati csoportba bevontként 

határozott meg, mindaddig az ellenőrzésre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi 

követelmény I. mellékletében szereplő holléti bejelentésekre vonatkozó előírások 

hatálya alá tartozik, amíg (a) a sportoló írásban nem értesíti a HUNADO-t 

visszavonulásáról, vagy (b) a HUNADO tájékoztatja arról, hogy a nyilvántartott 

vizsgálati csoportban történő szereplés kritériumainak többé már nem felel meg.  

 

5.6.5 A sportolóval kapcsolatos holléti információkat meg kell osztani (az ADAMS 

segítségével) a WADA-val, valamint a sportoló vizsgálatára hatáskörrel rendelkező 

egyéb doppingellenes szervezetekkel, azokat mindenkor szigorúan bizalmasan kell 

kezelni, kizárólag a Kódex 5.6 cikkében meghatározott célokra lehet felhasználni 

és a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó nemzetközi 

követelménynek megfelelően azonnal meg kell semmisíteni, ha az említett célok 

szempontjából többé már nem relevánsak.  

 

5.6.6 A holléti információk megadása minden esetben negyedévre előre történik 

azzal, hogy az esetleges napi módosításokat folyamatosan aktualizálni szükséges. 

A nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportoló a holléti információ-

szolgáltatás körében negyedévente előre az alábbi adatok megadására köteles:  

a) teljes postai és e-mail cím, ahová a sportoló részére a hivatalos értesítések 

küldhetők - az erre a címre küldött értesítések úgy tekintendők, hogy azokat a 

sportoló megkapta a feladást / megküldést követő ötödik nap elteltével;  



b) részletes leírás a sportoló bármilyen esetleges fogyatékosságáról, amely 

befolyásolja a mintavételi eljárás lebonyolítását;  

c) a sportoló beleegyezésének megerősítése arról, hogy a holléti információját 

megküldjék olyan másik doppingellenes szervezetnek, amelynek vizsgálati 

jogosultsága van a sportoló felett;  

d) az éjszakai szálláshely, továbbá  

e) a következő negyedév valamennyi napjára azon helyszíneknek a címe és 

megnevezése, ahol a sportoló rendszeres tevékenységet végez (elsősorban 

edzeni, edzőtáborozni, vagy versenyezni fog), vagy bármilyen más rendszeres 

tevékenységet végez (pl. iskola), valamint a rendszeres tevékenység szokásos 

időkeretei; és  

f) olyan napokon pedig, amelyeken a fenti e) pont szerint verseny, edzés, 

edzőtábor, vagy egyéb rendszeres tevékenység nem került megadásra - hacsak a 

sportoló Nemzetközi Sportszövetsége másként nem rendelkezik - minimum 60 

perc rendelkezésre állási idő és – a mintavételi helyiség feltételeinek megfelelő 

helyiséggel rendelkező - alkalmas helyszín megadása szükséges.  

Kommentár az 5.6.6 cikkhez: helyszín bármely helyszín lehet, ahol a sportoló – 

megítélése szerint – ésszerűen fellelhető és a mintavétel foganatosításához 

szükséges, jelen Doppingellenes Szabályzat 5.8.2. -5.8.4 cikkeiben körülírt 

mintavételi helyiség rendelkezésre áll.  

 

5.6.7 A holléti információ szolgáltatása körében a sportoló köteles:  

a) az elérhetőséget a valóságnak megfelelően, és bárki számára egyértelműen 

beazonosíthatóan megadni;  

b) 60 perces ráérési idő megadása esetén csak olyan időtartam és helyszín 

jelölhető meg, ahol a doppingellenőrzés a sportoló megítélése szerint díjmentesen 

(így különösen a sportlétesítmény normál nyitvatartási idején belül) végrehajtható 

és a jelen Doppingellenes Szabályzat 5.8.2. -5.8.4 cikkeiben körülírt mintavételi 

helyiség mintavétel céljából rendelkezésre áll. Amennyiben egy adott helyen a 

mintavételre megfelelő helyiség nem áll rendelkezésre, úgy azt a holléti 

információs rendszer megjegyzés rovatban szükséges jelezni. Ezen felül a sportoló 

köteles megadni az adott napra olyan elérhetőséget is, ahol a mintavétel gond 

nélkül kivitelezhető.  

c) a jelentését folyamatosan frissíteni, amennyiben az előzőleg leadottakban 

változás történik;  



d) a jelentésmódosítást, a programjában bekövetkező változás tudomására 

jutásától a lehető legrövidebb időn belül megtenni, internetkapcsolat hiányában 

akár telefon útján bejelenteni, de feltétlenül, és előzetesen a HUNADO tudomására 

hozni.  

Kommentár az 5.6.7 cikkhez: tekintettel arra, hogy valamennyi edzés és verseny 

kötelezően rögzítendő a holléti információs rendszerben, előállhatnak olyan 

esetek, amikor a sportoló megadott holléti elérhetőséget egy bizonyos napra, 

azonban mégsem lesz fellelhető, illetve a mintavétel nem foganatosítható (például 

egy tájfutó esetében). Ilyen esetben a sportolónak saját felelősségére számolnia 

kell azzal, hogy az érintett napra, legalább 60 perces idősávban ún. „egyéb 

helyszín” kerüljön rögzítésre, ahol biztonsággal fellelhető és a mintavételi helyiség 

kritériumainak (5.8.2. - 5.8.4 cikkek) is megfelelő, alkalmas helyiség áll 

rendelkezésre.  

 

5.6.8 A holléti információk megadása  

a) RTP tagok esetében legkésőbb az érintett negyedévet megelőző hónap utolsó 

napjának (december 31., március 31., június 30., szeptember 30.) 24. órájáig 

történik, az ADAMS rendszerben, illetve a HUNADO honlapján 

(www.antidopping.hu) keresztül elérhető, a WADA által jóváhagyott holléti 

információs rendszerben.  

 

5.6.9 A nemzeti sportági szövetség gondoskodik arról, hogy a HUNADO által 

működtetett nyilvántartásban regisztrálja magát valamennyi, a szervezeti keretei 

között tevékenykedő, 16. életévét betöltött sportoló, aki  

a) országos/magyar bajnokságon érmet szerzett, vagy  

b) válogatott keret tagja, vagy  

c) államilag/nemzeti sportági szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz 

részt akár Magyarországon, akár külföldön, vagy  

d) bármely olyan hazai rendezésű nemzetközi versenyen, vagy külföldi versenyen 

indul, amely verseny aláírónak minősülő nemzetközi sportági szövetség, vagy a 

nemzeti sportági szövetség versenynaptárában szerepel,  

e) a nemzeti sportági szövetségének javaslata alapján a HUNADO nyilvántartott 

vizsgálati csoportjába tartozik.  

 

5.6.10 A regisztráció határideje  



a) az 5.6.9 cikk a) pontja esetében az éremszerzést követő 10. nap,  

b) az 5.6.9 cikk b) pontja esetében a tagsági viszony kezdőnapját megelőző nap 

24. órája,  

c) az 5.6.9 cikk c) pontja esetében az edzőtábor kezdőnapját megelőző nap 24. 

órája,  

d) az 5.6.9 cikk d) pontja esetében a versenyen történő nevezésének a napján, a 

nap 24. órájáig,  

e) az 5.6.9 cikk e) pontja esetében a HUNADO erről szóló értesítésének 

kézhezvételét követő 8 napon belül.  

 

5.6.11 A regisztráció keretein belül a sportolóról egy évnél nem régebben készült, 

a sportolót egyértelműen felismerhető módon ábrázoló olyan fénykép feltöltése 

szükséges, amelyen a sportolón kívül további személy nem szerepel.  

 

5.6.12 A regisztráció keretein belül a sportoló valós, általa rendszeresen 

figyelemmel kísért és ellenőrzött elektronikus levélcímének (e-mail cím) megadása 

kötelező, figyelemmel arra, hogy a HUNADO a hatáskörébe utalt eljárások során 

elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot az érintett sportolókkal és egyéb 

személyekkel.  

 

5.6.13 Azon sportolók, akinek bármilyen okból kifolyólag nem tudnának eleget 

tenni regisztrációs kötelezettségüknek, munkaidőben a nemzeti sportági 

szövetségükhöz folyamodhatnak segítségért. A regisztrációval kapcsolatban a 

HUNADO is személyes segítséget nyújt azon sportolók részére, akik ezt igénylik és 

e célból a HUNADO irodájában munkaidőben megjelennek. 

 


