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A doppingellenes küzdelem értelme 

◉ „Szélmalomharc.” 

◉ „Mindenki doppingol, és csak nagyon kevés sportolót kapnak 
el.” 

◉ „Nagyon sok doppingszer kimutathatatlan.” 

◉ „Politika az egész: az oroszokra „rámentek”, az amerikaiak pedig 
vígan kokszolnak.” 



A doppingellenes küzdelem értelme 

„A célt, tudom, még százszor el nem érem. 
Mit sem tesz. A cél voltaképp mi is? 
A cél, megszűnte a dicső csatának, 
A cél halál, az élet küzdelem, 
S az ember célja e küzdés maga.” 

 

(Madách Imre: Az ember tragédiája, Tizenharmadik szín – 1862) 

 



Dopping a kajak-kenu sportban I. 

 

◉ Oroszországban a kajak-kenu a 4. „legfertőzöttebb” a 28     
sportág közül (McLaren jelentés) 

 

◉ Negatív hírek a nemzetközi sajtóban 



“ 

Can we ever eliminate doping in 
(paddle)sports or „No Dope, No 

Hope”? 

2016.06.01. www.sportscene.tv 

http://www.sportscene.tv/


“ 

Doping problem in canoe/kayak 
worse than reported 

2017.07.06. www.sportscene.tv 

http://www.sportscene.tv/


◉ Egyes országok ICF-tagságának felfüggesztése  

 - Románia, Fehéroroszország férfi versenyzői 

◉ Magyarországi esetek 

 - 2011. május - 2015. április között: nincs ügy 

 - 2015. április- 2016: kábítószer ügyek, anabolikus szteroid,    
    tesztoszteron, növekedési hormon esetek 

 - 2017: a lényegesen szigorúbb ellenőrzés ellenére nincs ügy 

◉ Olimpiai programon maradás  
 - a hatékony doppingellenes küzdelem feltétel 

 

Dopping a kajak-kenu sportban II. 



 

  

◉ Magasabb tájékozottsági szint elérése 
 

◉ Prevenció, nevelés, szemléletformálás 
 

◉ Hatékonyabb ellenőrzés feltételeinek biztosítása 
 

◉ Szigorúbb, szélesebb kört érintő szankciók alkalmazása (doppingvétség  
esetén) 
 

◉ A doppingellenes tevékenység többirányú kommunikációja 

 

A doppingellenes tevékenység fő célkitűzései 



 

◉ 2016.07.16. – elkészül a doppingellenes koncepció első változata 

◉ 2016.07.18. – döntés születik a doppingellenes munkacsoport 
létrehozásáról 

◉ 2016.08.25. – elfogadásra kerülnek a munkacsoport tagjai, elvi döntés 
a jelentősen magasabb források biztosításáról 

◉ 2016.10.17. – elkészül a doppingellenes koncepció második változata 

◉ 2016.11.11. – a doppingellenes akcióterv jóváhagyásra kerül 

◉ 2017.01.01. – az új doppingellenes program elindulása 

 

 

Időrendi áttekintés 





Az új doppingellenes koncepció  

tartalmi elemei 



 

◉ A doppingellenőrzések mennyiségi és minőségi szintű 
emelése (3.1.1.) 

 1. Doppingellenőrzések számának emelése 

  - 2016: az MKKSZ 76 vizsgálatot rendelt meg saját forrásai terhére 

  - 2017: az MKKSZ 185 vizsgálat elvégzésére szerződött a MACS-csal 

 

 

 

1. Doppingellenőrzések (3.1.) 



Mintavételek száma (2016-2017)  



 

◉ A doppingellenőrzések mennyiségi és minőségi szintű 
emelése (3.1.1.) 

 2. Kiegészítő vizsgálatok számának emelése 

  - 2016:  0 kiegészítő vizsgálat (a 76 vizsgálatból) 

  - 2017:  135 kiegészítő vizsgálat (a 185 vizsgálatból) 

   - EPO vizsgálat:  35 

   - növekedési hormon:  30 

   - izotóparány (IRMS):  30 

   - GHRP/GHRF analízis:  20 

   - szteroidprofil konfirm.: 20 

 

1. Doppingellenőrzések (3.1.) 



 

◉ A doppingellenőrzések mennyiségi és minőségi szintű emelése 
(3.1.1.) 

 3. Időzítés változtatása, kiszámíthatatlanság növelése 

  - 2016:  versenyeken csak a győztesek, versenyen kívül koncentráltan 

  - 2017: versenyeken nagyobb kör ellenőrzése 

   versenyen kívüli  ellenőrzések tavasszal és ősszel is (egész évben) 

   nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport (RTP) növelése 

   (2017. november 30-ig: 52 versenyző a listán – a legtöbb a  
  sportágak közül, 2017. december 1-től: 17 versenyző – legtöbb) 

 

1. Doppingellenőrzések (3.1.) 



 

◉ A doppingellenőrzések mennyiségi és minőségi szintű emelése 
(3.1.1.) 

 4. Biológiai útlevél felállításához való hozzájárulás 

  - WADA:  sportágspecifikus mérési ajánlások (TDSSA) → EPO- 
   vizsgálat  aránya 1000 méteren 30 %, 500 méteren 15− 
   ezt segíti a vérparaméter-meghatározás 

 - MKKSZ: biológiai útlevél hematológiai moduljának felépítésének 
   megkezdése 2017-ben (az I. félévben 19 vérparaméter-
   meghatározásra került sor) 
 

 

1. Doppingellenőrzések (3.1.) 



 

◉ A doppingellenes költségvetés jelentős emelése (3.1.2.) 

Az MKKSZ 2017. évi költségvetésében 25 millió Ft-ot irányzott elő a 
doppingellenes tevékenységre. Ez az összeg az alábbi tételekből 
tevődik össze: 

 - doppingvizsgálatok:  22,3 millió Ft 

 - informatikai fejlesztés:   1,3 millió Ft 

 - tagszervezeti támogatás:   1,0 millió Ft 

 - egyéb:     0,4 millió Ft 

 

1. Doppingellenőrzések (3.1.) 



 

 

 

MKKSZ doppingellenes kiadásai (2013-2018) 
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◉ Doppingellenes felelős kinevezése → szakmai igazgatóval szoros 
együttműködésben 

◉ Sportolói doppingvizsgálatok adatainak nyilvánossá tétele 
(transzparencia) → mért adatok nem képezik a részét 

 Miért kötelező ez a sportolóknak? − Jogi alávetés 

  - 2017. február 3-ától az MKKSZ doppingszabályzata a  sportolók  

   kötelezettsége a hozzájárulás megadása [3. § (8) bekezdés f) pont] 

  - a versenyengedély kiadásának feltétele a hozzájárulás megadása 

 

2. Szervezeti, jogi és adminisztrációs intézkedések (3.2.) 



 

 

 

 

 



 

◉ Elektronikus gyógyszernapló bevezetése 

 Hosszú évek óta tartalmazza az MKKSZ doppingszabályzata a papír 
alapú gyógyszernapló vezetési kötelezettségét → senki nem vezette 

 2017. február 3-a óta ez is a sportolók kötelezettsége. Bevezetés: 

  - fejlesztés: 2017. július − november 

  - tesztelés: 2017. december 

  - bevezetés: 2018. január 1.  

 

 

2. Szervezeti, jogi és adminisztrációs intézkedések (3.2.) 



 



 



 

◉ Doppingellenes menüpont az MKKSZ honlapján (3.3.1.) 

    „NEM a doppingra!” 

 - Sportolói doppingvizsgálatok adatai 

 - Nemzetközi hírek, információk 

 - Az MKKSZ doppingellenes koncepciója 

 - Tájékoztató anyagok 

Jogszabályok, szabályzatok 

Kérdések és válaszok 

Szakmai anyagok, jelentések 

 

Tájékoztatás, felvilágosítás, információellátás (3.3.) 



 





 



 



 



 

◉ Továbbképzés erősítése (3.3.2.) 

 -  A középfokú kajak-kenu edzői képzéseken a doppingellenes 
  téma hangsúlyának növelése (50 diás prezentáció elkészítése) 

 - A 2016. évi szakmai konferencián külön téma volt 

 - A MACS által szervezett kétnapos konferencián (2017. április 3-
   4.) jelentős részvétel a kajak-kenu sportág részéről (13 fő) 

 - Doppingellenes gyakorlatias kiadvány elkészítése (még nem 
    valósult meg) 

 

 

Tájékoztatás, felvilágosítás, információellátás (3.3.) 



 

◉ A sportoló felelőssége (3.4.1.) 

◉ Az edző felelőssége (3.4.2.) → automatikus szankció nincs, 6       
szempont komplex mérlegelése alapján) 

     - doppingvétséget elkövetett versenyzők száma 

      - doppingvétség előfordulásának gyakorisága 

      - gyanús (saját) versenyzőre vizsgálat kérése 

      - doppingellenes programokon való részvétel 

      - doppingellenes előírások betartása a versenyzői részéről (holléti is) 

      - együttműködési készség (MACS, MKKSZ, EMMI, MOB stb.)  
  

A felelősség kérdése (3.4.) 



 

◉ Az egyesület felelőssége (3.4.3.) 

    - Aktív szerepvállalás a helyi szintű megelőzésben, felvilágosításban, 
kommunikációban 

    - Közreműködés a doppingellenőrzések folyamatában 

    - Tagszervezeti/regionális doppingellenes programok szervezése: 

  Gyomaendrőd (2017. március 2.) 

  Göd, Dunakanyar Régió (2017. március 9.) 

  Szeged, Dél-Alföld Régió (2017. március 20.) 

  Dunavarsány, Alsó-Duna és Délnyugat Magyarország Régió (2017. november 4.) 

A felelősség kérdése (3.4.) 



 

◉ A szövetség szakmai vezetésének felelőssége (3.4.4.) 

A szakmai vezetés felelőssége nem elsősorban a felderített esetek      
száma alapján kerül megítélésre, hanem a szövetség doppingellenes 
programjának 

 - következetes végrehajtásával; 

 - valós tartalommal történő megtöltésével, 

 - folyamatos fejlesztésével; 

 - felkészülési programmal összhangban kezelésével. 

     

A felelősség kérdése (3.4.) 



 

◉ Kérdőíves felmérés (3.5.1.) 

 - A kajak-kenu sportban első alkalommal 

 - A sportág érintettjeinek széles köre 

 - Nagy válaszadási arány (364 értékelt kérdőív) 

 - A 2016. évi szakmai konferencián prezentáció 

 - Konklúziók felhasználása 
 

 

Kommunikáció (3.5.) 



 



 



Kommunikáció (3.5.) 

◉ A kommunikáció irányai (3.5.2.) 

 - Sportági belső kommunikáció 

 - Hazai külső kommunikáció 

  - Állami sportirányítás 

  - Közvélemény, szurkolók, fiatal közösség 

  - Szponzorok, támogatók, üzleti érintettek 

 

Hiányzó elem: közösségi médiában való nagyobb jelenlét. 

 



Kommunikáció (3.5.) 

Az MKKSZ doppingellenes tevékenységének elismerése: 

◉ MACS doppingellenes konferencia (2017. április 3-4.) 

◉ MOB doppingellenes konferenciája (2017. április 10.) 

◉ MKKSZ rendes közgyűlése (2017. április 28.) 

 

További kommunikációs csatorna: Magyar Edző folyóirat 

 



Nemzetközi kommunikáció 

 



Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) 

◉ Nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoport 

 - RTP: 22 fő (nincs magyar) 

 - ITP: 134 fő (köztük 16 magyar sportoló) – 2017. július 1-től 

◉ ICF orvosi és doppingellenes bizottság megbeszélése (június 26-27.) 

  - Doppingellenőrzések a téli-tavaszi edzőtáborokban (ITP segítsége) 

  - TDSSA figyelembe vételére ösztönöznek az ellenőrzések során 

  - Biológiai útlevél szteroid moduljának figyelése (T/E → IRMS) 

  - Üdvözölték a magyar szövetség új doppingellenes stratégiáját 



 

◉ Alapvető cél: a „tiszta” versenyzők védelme 

◉ Bázisépítés szempontjából fontos → a szülő nem szívesen 
küldi oda a gyermekét, ahol nagyobb valószínűséggel 
doppingolnak 

◉ Intézkedések: 

 - Külön pont a tájékoztatás/felvilágosítás során 

 - Külön menüpont az MKKSZ honlapján 

 - Etikai szabályzat módosítása a doppingvétségnek nem minősülő 

    tiltott teljesítményfokozás eseteire (cél volt, de lehetetlen) 
 

Etika (3.6.) 



Nemzetközi többletszankciók  

Ha a jelen doppingellenes szabályokat - ide nem értve a 2.4. pont 
alatti doppingvétséget – további négy vagy több alkalommal egy 
adott nemzeti szövetséghez tartozó versenyzők vagy más 
kapcsolódó személyek 12 hónapos időtartamon belül olyan 
ellenőrzésen megsértik, amelyeket az ICF-től, vagy a nemzeti 
szövetségtől, illetve a nemzeti doppingellenes szervezettől eltérő 
antidopping szervezet rendeli el, akkor a 12.3.1. cikkelyben 
rögzített szankción túlmenően az ICF maximum 4 évre 
felfüggesztheti az érintett nemzeti szövetség tagságát. 



Doppingszabályzatokon kívüli előírások 

Kábítószer-használat, kábítószerrel kapcsolatos fegyelmi vétség 

◉ A fegyelmi szabályzat értelmében a kábítószerrel kapcsolatos 
fegyelmi vétség szankciója minimum 1 éves eltiltás 
(amennyiben nem minősül doppingvétségnek) 

◉ A büntetés nem függeszthető fel (az elnökségnek sincs joga 
ehhez) 

◉ Bizonyos esetekben (pl. S8 csoport, Kannabinoidok) ez a 
szankció szigorúbb is lehet, mint a doppingbüntetés 



Doppingszabályzatokon kívüli előírások 

Tűmentes politika („No needle policy”) 

◉ Az etikai és gyermekvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza 
az előírásokat 

• Injekciós tű csak orvosilag indokolt és dokumentált 
esetben lehet a sportolónál 

• Injekció bejelentési nyomtatvány 

◉ A szabályok be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül → 
fegyelmi büntetés von maga után 



 

◉Klinikai pszichológiai vizsgálat szükségessége 

◉A nevelésnek még hangsúlyosabbnak kellene lennie, beleértve a 
kábítószer kérdését is 

◉Érdemes lenne egy háttértanulmányt készíteni az eddig kiderült 
esetekről 

◉Kulcskérdés, hogy az egyesületek hozzáállása elfogadó vagy elutasító 

◉Ez egy alvilági terület, jó lenne a terjesztők felelősségét is megragadni 

◉Visszatekintünk-e a múltra? 

 

Edzői vélemények 



“ 

„A doppingolásnál már csak egy nagyobb probléma 
van: ha nem csípik meg az illetőt. Szerintem minden 
pozitív teszt előbbre visz.” 

Gyulai Márton 
 a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára 



Köszönöm a figyelmet! 


