
Sportolói tájékoztató

Tisztelt Sportoló!

Ez úton  szeretnénk  tájékoztatni,  hogy a  jelenleg  érvényben lévő szabályozásnak 

megfelelően, az Olimpia befejeztével, a továbbiakban a Magyar Antidopping Csoport 

fogja  üzemeltetni  az  elektronikus  sportolói  whereabouts  –  holléti  információs 

rendszert.  Az Olimpiai  Játékokon induló sportolóknak, az Olimpiát követően kell  a 

Magyar Antidopping Csoport honlapján regisztrálnia.

A  hatályos  Kormányrendeletnek  megfelelően  az  alábbi  sportolók  kötelesek  a 

rendszert  alkalmazni,  és  a  holléti  információt  jelenteni  (Nyilvántartott  Vizsgálati 

Csoport):

• a  felnőtt  és  a  felnőtt  alatti  első  utánpótlás  korosztályban  a  nemzeti 
válogatott kerettagok, 

• a nemzetközi sporteseményeken induló versenyzők, 

• az országos bajnokságon első három helyezését elérő versenyzők, 

• az eltiltás alatt álló versenyzők.

Néhány hasznos információ a rendszer használatához:

A sportolók  MACS holléti  információs  rendszerét  a  www.antidopping.hu honlapon 

történő regisztrációt követően tudják használni.

A regisztrációt követően, a belépéshez, és a használathoz szükséges egyéni kódokat 

minden sportolónak a saját e-mail címére küldjük vissza. 

A rendszerbe a szükséges adatok vagy beírással, vagy a legördülő menüből történő 

kiválasztással  vihetők  be.  A  minél  részletesebb,  és  pontosabb  adatszolgáltatás 

http://www.antidopping.hu/


érdekében,  valamennyi  menüpont  bővíthető  az  „Új  elem  hozzáadása"  opció 

kiválasztásával.

A  fénykép  elküldésénél,  kérjük  a  szabvány  igazolványkép  használatát,  illetve  a 

feltöltött fájl maximum 150 kB lehet.

A regisztrációt a „TÁROL” gomb megnyomásával lehet véglegesíteni. Ezt követően, 

a rendszer visszaigazoló e-mailt küld a regisztráció aktiválásához.

Az aktiválást követően, a továbbiakban a megadott e-mail címmel és jelszóval lehet 

bejelentkezni.

A sikeres  belépést  követően,  a  belépés  menüpont  alatt,  a  „PROFIL”,  „HOLLÉTI 
INFORMÁCIÓK” és a „KIJELENTKEZÉS” linkek jelennek meg.

A  „Profil”  feliratra  kattintva,  a  sportoló  személyes  adatlapja  fog  megjelenni, 

szerkeszthető formátumban.  A személyi adatlap hiánytalan,  és a valós adatoknak 

megfelelő kitöltése mindenki számára kötelező!

A „Holléti  információk” megadása,  a  már  megszokott,  általános  szabályoknak 

megfelelően történik.

Az R1 – Állandó lakcím mező csak a személyes adatlapon módosítható, és a Holléti 

menüpontba automatikusan átemelődik. A többi mező szabadon kitölthető.

A „mintavételre alkalmas helyiség meglétét, vagy hiányát” jelölő négyzetek kitöltése 

fontos információval szolgálnak a doppingellenőrzés megfelelő végrehajtásához. 

A naptárban csak a helyszín megnevezésnek a betűkódját, és az időpontokat kell 

feltűntetni  (pl.:  Y1:  10.00  -  11.00  azt  jelenti,  hogy  a  sportoló  a  másodlagos 

edzőhelyén tartózkodik  tíz és tizenegy óra között). Az előzetesen megadott adatok 

természetesen módosíthatók az éppen aktuális időpontig, azzal a megkötéssel, hogy 

a változtatni kívánt időpontot megelőző három napban történő módosítást írásban 

indokolni kell (piros mezővel jelölve). Indoklás nélkül a módosítást a rendszer nem 

fogadja el.

A kötelezően töltendő pontokat piros keret  jelzi.  Amíg ezek értelemszerű kitöltése 

nem történik meg, addig a rendszer nem lép tovább.
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A rendszer  előnye,  hogy a  sportolók  közvetlenül  a  doppingellenes  szervezet  felé 

adhatják  meg  az  adatokat,  illetve  módosíthatják  a  holléti  információikat,  és  a 

továbbiakban senkinek sem kell „Frissítenie”, illetve jóváhagynia. Így a módosítás is 

azonnal  láthatóvá  válik  a  doppingellenőrök  számára.  A  sportolók  csak  a  saját 

adatlapjukat  látják,  illetve  az  összes  adatlaphoz  kizárólag  a  Magyar  Antidopping 

Csoport  fér  hozzá.  A Sportszövetségek  belépési  kódot  kapnak  a  saját  sportolóik 

adatbázisának megtekintéséhez, de az adatlapokon módosítani nem tudnak.

Ha egy sportoló a továbbiakban már nem köteles a holléti rendszert használni Pl.: 

visszavonult az aktív sportolástól, akkor a visszavonulás tényét írásban kell jeleznie 

a Sportszövetsége, és a Magyar Antidopping Csoport felé. 

Szeretnénk  minden  kedves  sportoló  figyelmét  felhívni,  hogy  a  88/2007-es 

Kormányrendelettel  módosított  55/2004-es  Kormányrendelet  értelmében,  a 

whereabouts – holléti információ megadása a Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjai 

számára  kötelező,  és  az  adatszolgáltatás  elmulasztása,  vagy  hiányos,  pontatlan 

használata súlyos szankciókat vonhat maga után. Ezért azon sportolók listáját, akik 

2008.  szeptember  20-ig  nem  kezdik  el  használni  a  rendszert,  a  hatályos 

rendelkezések  értelmében,  további  intézkedés céljából  a  Nemzeti  Doppingellenes 

Koordinációs Testület rendelkezésére bocsátjuk.

Bármely kérdés esetén a Magyar Antidopping Csoport informatikusa, Szabó János 

készséggel  áll  rendelkezésükre  a  0620-977-92-36  mobilszámon,  illetve  a 

szabo.janos@mgyk.hu e-mail címen.

                                                                 Magyar Antidopping Csoport

Budapest, 2008-08-08
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