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Ezt követően a doppingellenes tevékenység szabályozása 2011-ben, 2015-ben, illetve 2016ban a hazai jogszabályi változásoknak, és a WADA Kódex rendelkezéseinek való teljes
megfelelés érdekében, a 43/2011 (III.23.) Kormányrendeletben módosításra került, mely
Kormányrendelet határozza meg jelenleg is a Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO)
tevékenységét. Az eltelt években több közbeszerzési pályázaton indult sikerrel az időközben
Közhasznú Nonprofit Társasággá alakult Magyar Antidopping Csoport Kft., utoljára 2015
decemberében, - mely közbeszerzési pályázatot immár a Magyar Olimpiai Bizottság hirdetett
meg a „doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23) Kormányrendeletben
meghatározott Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) feladatainak teljes körű
ellátása” tárgykörében. A doppingellenes feladatok nemzetközi szinten elfogadott ellátásnak
alapja, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) deklarálta a Magyar
Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) feladatkörét ellátó Magyar Antidopping
Csoport Doppingellenes Szabályzatának teljes megfelelőségi ("fully compliant") státuszát. A
teljes megfelelőségi státuszt azon doppingellenes szervezetek szabályzatai nyerik el, amelyek
a hatályos Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat (WADA Kódex) kötelező átvétellel terhelt
rendelkezéseit maradéktalanul tartalmazzák. A WADA, 2013. novemberben, a Dél-afrikai
Johannesburgban megtartott Doppingellenes Világkonferenciáján fogadta el a 2015-01-01-én
hatályba lépő, új WADA Szabályzatot. A módosítást hosszú, közel 2 éven át tartó egyeztetési
folyamat előzte meg, melyben mind a sportolók, mind a doppingellenes szervezetek
képviseltették magukat. Magyarország a mindenkori WADA Szabályzat sport területén
kötelező hatályát a dopping elleni küzdelemről szóló, 2003. március 3-án kelt Koppenhágai
Nyilatkozat aláírásával ismerte el. A WADA által megadott „teljes megfelelőségi státusz”
megerősítése többek között azért is kiemelt fontosságú, mert a „nem megfelelőség” esetére
számos szankciót helyez kilátásba a WADA Nemzetközi Szabályzata, így többek között
nemzetközi sportesemények törlését, a megtartásukra való jogosultság elvesztését, illetve a
„nem megfelelőség” kategóriájába tartozó országok sportolóinak nemzetközi sporteseményen
való részvételének tiltását. A WADA Szabályzat minden tagországban való elfogadása, és
rendelkezéseinek maradéktalan átvétele biztosítja, hogy a sport területén működő szervezetek
harmonizált szabályok között folytassák doppingellenes tevékenységüket, valamint hogy
egységes doppingellenes szabályok vonatkozzanak minden ország sportolójára.

Ily módon a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. január 01től 2019. december 31-ig tölti be a Nemzeti Doppingellenes Szervezet teljes feladat és
jogkörét. Tevékenységünk vezérelve, hogy „a dopping alapjaiban ellentétes a sporttal”,
ezért a doppingellenes munkánk legfontosabb célja, hogy a mindenkor érvényben lévő
jogszabályi és egyéb szabályozási háttér alapján érvényt szerezzünk a nem megengedett
teljesítményfokozás tilalmának, és ezzel megvalósítsuk és megőrizzük a „sport
szellemiségét”, tisztaságát és az esélyegyenlőséget.

Jelmondatunk: „a becsületes játék az egyetlen út!”

