
Információk a nemzeti szintű sportolók és a nemzeti nyilvántartott vizsgálati 
csoportokba tartozó sportolók adatszolgáltatási kötelezettségeiről 

 
1. Ki minősül nemzeti (országos) szintű sportolónak és mik a kötelezettségei?  

 
(https://www.antidopping.hu/Sportolok/Osszefoglalo_a_nemzeti_orszagos_szintu_s
portolok_kotelezettsegeirol.html)  
 
Nemzeti szintű sportolónak minősül valamennyi legalább igazolt sportolói státuszban álló, a 
tárgyévben a 16. életévét betöltött sportoló, aki olyan sportágban sportol, amely sportág 
nemzetközi sportági szakszövetsége a WADA Kódex aláírójának minősül: 

• az érintett Olimpiász alatt országos / magyar bajnokságon érmet szerzett - az 
Olimpiász utolsó napjáig; 

• nemzeti válogatott keret tagja a tárgyévben és a tárgyévet megelőző évben - a tárgyév 
utolsó napjáig; 

• bármely a tárgyévben és a tárgyévet megelőző évben hazai rendezésű nemzetközi 
versenyen vagy külföldi versenyen indul, amely verseny nemzetközi sportági 
szakszövetség, vagy nemzeti sportági szakszövetség versenynaptárában szerepel - a 
tárgyév utolsó napjáig;  

• államilag/nemzeti sportági szakszövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt 
a tárgyévben és a tárgyévet megelőző évben akár Magyarországon, akár külföldön - 
a tárgyév utolsó napjáig;   

• a tárgyévben a HUNADO nyilvántartott vizsgálati csoportjába tartozó sportoló - a 
tárgyév utolsó napjáig; 

• életkorára tekintet nélkül mindazon sportoló, akit a HUNADO nemzeti szintű 
sportolónak minősít és őt erről közvetlenül, vagy nemzeti szövetségén keresztül 
írásban értesít, az értestésben megjelölt időre. 

Nemzeti (országos) szintű sportolóként kérjük, az alábbiakra legyen figyelemmel: 

1. Regisztrációval kell rendelkeznie a HUNADO rendszerében (www.antidopping.hu), 
adatait pedig frissítenie szükséges, különös tekintettel az elérhetőségeire. 

2. Gyógyászati célú mentességért folyamodni kizárólag az ADAMS rendszerén keresztül 
van lehetősége. Ebben az esetben ADAMS regisztrációval is kell rendelkeznie. 

 
1. Regisztrációs kötelezettség a HUNADO rendszerében (www.antidopping.hu) 
 
A nemzeti sportági szakszövetség gondoskodik arról, hogy a HUNADO által működtetett 
nyilvántartásban regisztrálja magát valamennyi, a szervezeti keretei között tevékenykedő, 16. 
életévét betöltött nemzeti (országos) szintű sportoló. 

 
A regisztráció keretein belül a sportoló valós, általa rendszeresen figyelemmel kísért és 
ellenőrzött elektronikus levélcímének (e-mail cím) megadása szükséges, figyelemmel arra, 
hogy a HUNADO a hatáskörébe utalt eljárások során elektronikus levelezés útján tartja a 
kapcsolatot az érintett sportolókkal és egyéb személyekkel. 



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. 
 

 
2. Ki minősül a nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoportok tagjának és mik a 

kötelezettségei? 
 

A HUNADO 2022. január 1. napjától három szinten differenciálja a nyilvántartott vizsgálati 
csoportba tatozókat: 

• elsődleges nyilvántartott vizsgálati csoport; („nemzeti nyilvántartott vizsgálati 
csoport” vagy „registered testing pool /RTP”) 

• másodlagos nyilvántartott vizságlati csoport ("tesztelési csoport", vagy "testing 
pool/TP"); 

• harmadlagos nyilvántartott vizsgálati csoport ("általános csoport", vagy "general 
pool"). 

A fenti különbségtétel elsődleges célja, hogy a sportolókat csak a lehető 
legszükségesebb mértékben terhelje holléti információ-szolgáltatási kötelezettség. Az egyes 
szintekhez az alábbi adatszolgáltatási kötelezettség tartozik:  

 
Csoport 

megnevezése 
Szolgáltatandó holléti 

információ 
Holléti információ szolgáltatásának módja Feltöltés 

gyakorisága 
Elsődleges 
nyilvántartott 
vizsgálati 
csoport 
(„nemzeti 
nyilvántartott 
vizsgálati 
csoport” vagy 
„registered 
testing pool 
/RTP”)  

1.       Rendszeres 
tevékenység 
(elsődlegesen: edzés) 

2.       Versenynaptár 
3.       Éjszakai szálláshely 
4.       Napi 60 perc ráérési 

idő 
(A korábbi évekhez képest 
változatlan.) 
  

ADAMS Negyedévente, 
a tárgyhó első 
napját megelőző 
15 nappal 

Másodlagos 
nyilvántartott 
vizsgálati 
csoport 
("tesztelési 
csoport", 
vagy "testing 
pool") 

1.       Rendszeres 
tevékenység (elsődlegesen: 
edzés) 
2.       Versenynaptár 
3.       Éjszakai szálláshely 
  
(Napi 60 perc megadása 
tehát nem kötelező!) 

ADAMS Negyedévente, 
a tárgyhó első 
napját megelőző 
15 nappal 

Harmadlagos 
nyilvántartott 
vizsgálati 
csoport 
("általános 
csoport", 
vagy "general 
pool") 

1.       Rendszeres 
tevékenység 
(elsődlegesen: edzés) 

2.       Versenynaptár 
  
(Éjszakai szálláshely és napi 
60 perc megadása tehát 
nem kötelező!) 

Egyénileg 
bekerült 
sportolók 

ADAMS Negyedévente, 
a tárgyhó első 
napját 
megelőző 15 
nappal 

Válogatott 
csapatok* 

e-mail útján 
(teamwhereabouts@a

ntidopping.hu)  

Havonta, 
legkésőbb a 
tárgyhót 
megelőző hónap 
25. napján déli 
12:00 óráig (CET) 



*Azon szövetségek részére, amelyek csapatai az általános csoportba kerültek besorolásra, a HUNADO írásbeli tájékoztatást nyújt a holléti 
információ szolgáltatás részleteiről. 

 
RTP / Elsődleges nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport  
TP /Másodlagos nyilvántartott vizsgálati csoport 
 
Definíciója: A legmagasabb prioritási kategóriába tartozó sportolók csoportja, nemzeti szinten 
pedig a nemzeti doppingellenes szervezetek határoznak meg egymástól függetlenül, és 
amelynek tagjait a versenyidőszakon kívül és a versenyidőszakon belül egyaránt fókuszált 
teszteknek vetik alá a nemzetközi szövetség vagy a nemzeti doppingellenes szervezet 
teszteloszlásra vonatkozó tervei szerint, és ennek megfelelően kötelesek a nemzeti (HUNADO 
Doppingellenes Szabályzat 5.5.), valamint a nemzetközi szabványok (International Standards 
for Testing and Investigation)  értelmében információt adni a tartózkodási helyükről.  
 
Azon sportolók tartoznak valamely nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoportba, akik erről 
kifejezett értesítést kaptak a HUNADO részéről. (Egy sportoló lehet párhuzamosan a 
nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoport (IRTP/ITP) tagja is, ha erről a nemzetközi 
szövetsége kifejezetten értesíti.)  
 
A nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport tagjainak kötelezettsége, hogy holléti információkat 
szolgáltassanak. 
 
Ezen kötelezettségük fennáll mindaddig, ameddig a HUNADO nem értesíti arról a sportolót, 
hogy tagsága megszűnt.  Amennyiben egy sportoló sportága nemzetközi szövetségének 
nyilvántartott vizsgálati csoportjának (IRTP/ITP) is tagja, úgy holléti információit a szokott 
módon továbbra is kötelezettsége tölteni.  

 

Holléti információ szolgáltatással kapcsolatos tudnivalók 
 
 

A sportoló a holléti információ-szolgáltatási kötelezettségét a nemzetközi információs – 
ADAMS- rendszeren keresztül kell teljesítse. Amennyiben a sportoló még nem rendelkezik 
ADAMS fiókkal úgy azt az alábbi nyilatkozat 
(https://www.antidopping.hu/editor_up/edukci/ADAMS_jelsz_ignylse_20221.pdf)  kitöltését 
követően az info@antidopping.hu címen kérheti.  
 
Az első belépést követően a sportoló köteles az ADAMS profilját teljeskörűen feltölteni (név, 
nem, nemzetiség, sportág, fotó, lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.) 
 
A rendelkezések értelmében a negyedévet megelőző hónap 15. napjáig kell holléti 
információikat megadniuk az ADAMS rendszerben az alábbiak szerint: 

 

Kitöltendő periódus:  A holléti információ feltöltésének 
határideje: 

január, február, március (I. negyedév) a megelőző év december 16. napja 

április, május, június (II. negyedév) a tárgyév március 16. napja 

július, augusztus, szeptember (III. 
negyedév) a tárgyév június 15. napja 

október, november, december (IV. 
negyedév) a tárgyév szeptember 15. napja 

 



 
RTP és TP tagoknak az alábbi információk megadása kötelező a holléti információ 
szolgáltatás körében: 

• Kizárólag RTP tagoknak kötelező: Naponta 60 perces időintervallum megjelölése 5-23 
óra között, mely az Ön megítélése szerint egy esetleges mintavétel szempontjából a 
legalkalmasabb időpont és helyszín ; 

• Edzés ideje és helye (rendszeres tevékenység); 
• Verseny időpontja és helyszíne; 
• Éjszakai szálláshely megnevezése és pontos címe; 
• Utazás (bármely hosszabb utazás időpontjának megjelölése) 
• Egyéb: Ön által fontosnak ítélt információ közlése a doppingellenőrök számára (szülési 

szabadság, kórházi kezelés, sérülésből való otthoni lábadozás, a vírushelyzetre 
tekintettel hatósági karantén, vagy önként vállalt elkülönítés otthoni körülmények között, 
stb.) 

 

Hátrányos jogkövetkezmények 

Tájékoztatjuk, hogy a holléti információ-szolgáltatás elmulasztása hátrányos 
jogkövetkezményeket vonhat maga után, ezért kérem, hogy annak pontos és naprakész 
szolgáltatására kiemelt figyelmet szíveskedjék fordítani.  

A. RTP tag esetében ugyanis doppingvétséget követ el a sportoló, ha a versenyen kívüli 
vizsgálat céljából történő rendelkezésre állásra vonatkozó előírásokat - ideértve a holléti 
információ határidőben történő benyújtását, valamint azt az esetet, ha az általa megadott 
helyen és időben mintavétel céljából nem állt rendelkezésre - 12 hónapon belül legalább 
három esetben bármely formában megsérti. Ebben az esetben a sportoló a 
versenyrendszerben szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet 
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, szövetség által 
szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől legalább 2 éves időtartamra eltiltásra 
kerül. Az eltiltás kivételes esetben csökkenthető, de ebben az esetben sem lehet kevesebb 
1 évnél. 
 

B. TP tag esetében ugyanis mulasztást követ el a sportoló, amennyiben holléti információit 
nem tölti fel időben, hiányosan vagy nem megfelelően adja meg. Amennyiben a versenyző 
12 hónapon belül legalább három esetben követ el mulasztást, úgy az elsődleges nemzeti 
nyilvántartott vizsgálati csoportba kerül áthelyezésre, ahol az elsődleges nemzeti 
nyilvántartott vizsgálati csoportra vonatkozó hátrányos jogkövetkezmények lesznek rá 
irányadók. 

 

A holléti információ hiányos vagy nem megfelelő feltöltését jelenti, ha mind hazai (település, 
utca neve, házszám, kapucsengő), mind külföldi tartózkodása esetén (szálloda neve, pontos 
címe, szoba száma stb.), a sportoló pontatlan és elégtelen adatokat ad meg.  

Továbbá nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a nem beazonosítható lakcím (épület / 
lépcsőház vagy a lakás pontos számának hiánya), illetve a megadott lakcímen az Önnel való 
kapcsolatba lépés képtelensége (nincs vagy nem működő csengő, nem beazonosítható név a 
kaputelefonon stb.) is nem megfelelő feltöltést jelent.  

Mivel a nemzetközi szabályozás a doppingellenőr számára a sportolóval való telefonon történő 
kapcsolatba lépést a helyszínen csak nagyon speciális körülmények között engedélyezi, így 



az utóbbi időben gyakran tapasztalható megjegyzés a holléti információban, nevezetesen, 
hogy „kérem hívjanak fel telefonon”, sajnálatos módon nem kivitelezhető. 

 

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK AZ ADAMS RENDSZERRŐL: 

• Az ADAMS rendszer magyar nyelven is elérhető. 

• A pop-up ablakok használatát jóvá kell hagyni, mert a hibaüzenetek, és egyes kiegészítő 
információk csak így hozzáférhetők. 

• A belépési jelszót maximum 3 havonta meg kell változtatni, különben a rendszer letiltja a 
használatot. 

• Letiltás, vagy belépési kód újra generálása ügyében, minden sportolónak az elsőként őt a 
rendszerbe beállító, és felregisztráló szervezet tud segíteni (Ez lehet a HUNADO, a sportág 
Nemzetközi Szövetsége, vagy akár a WADA is). Az „ügy-gondnokot” sajnálatos módon a 
sportoló nem tudja megválasztani. (Ez ügyben a HUNADO sem tud segíteni, ha nem ő volt 
az elsőként regisztráló szervezet.) 

• TUE engedély iránti kérelem beadása kizárólag az ADAMS rendszeren keresztül lehetséges. 

• Az a tény, hogy a sportoló valamilyen oknál fogva nem tud belépni a rendszerbe, - nem 
mentesít az adatszolgáltatási kötelezettsége alól! Ilyen esetekben e-mail formájában kell 
megadni a holléti információit mindaddig, amíg a rendszert újra tudja rendeltetésszerűen 
használni. 

• Minden sportoló az ADAMS rendszerben látja a saját mintavételeit és azok laboratóriumi 
eredményeit is. 

• Az ADAMS rendszerből az adatok kinyomtathatók. 

• A sportolóra vonatkozó adatokat a Nemzeti Sportszövetsége is látja az ADAMS rendszerben. 

• Azon sportolónak, akinek még nincs belépőkódja, a HUNADO fogja kiküldeni az ideiglenes 
jelszót, melyet az első belépésnél javaslunk azonnal megváltoztatni. 

 


