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MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT 

ÉVES JELENTÉS  

Magyar Antidopping Csoport Egészségügyi és 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A Magyar Antidopping Csoport Kft. 2007. március 20-án 
jött létre, hogy munkájával bekapcsolódjon a magyar 
doppingellenes tevékenységbe. A cég munkatársai, mint 
doppingellenőrök, már korábban is részt vettek a hazai 
doppingellenes küzdelemben, de most lehetőséget kaptak 
egy önálló, független, és a munkájában hatékony 
doppingellenes szervezet létrehozására. 

A szervezet 2007 augusztusában megnyerte az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény alapján, a 
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló, a 88/2007. 
(IV.26.) Kormányrendelettel módosított 55/2004. (III.31.) 
Kormányrendeletben meghatározott dopping-mintavételi 
és kezelési eljárások végrehajtása, és a Nemzeti 
Doppingellenes Szervezet (NADO) feladatai teljes körű 
ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési pályázatát. Ily 
módon, a Magyar Antidopping Csoport Kft. töltötte be 2011. 
december 31-ig, a Magyar Doppingellenes Szervezet 
(HUNADO) teljes jogkörét és látta el valamennyi feladatát. 
Bár a Közbeszerzési Szerződés korábban erre vonatkozóan 
a Magyar Antidopping Csoport Kft.-t nem kötelezte, de a 
cég ennek ellenére fennállása során végig nonprofit 
jellegű gazdálkodást folytatott, és teljes bevételét a 
doppingellenes tevékenységre fordította. 

Ezt követően a doppingellenes tevékenység szabályozása 
2011-ben, a WADA Kódex rendelkezéseinek való teljes 
megfelelés érdekében, a 43/2011 (III.23.) 
Kormányrendeletben módosításra került, mely 
Kormányrendelet határozza meg jelenleg is a Nemzeti 
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Doppingellenes Szervezet (HUNADO) tevékenységét. 2011. évben, a 28313 számon 
nyilvántartott közbeszerzési eljárás során, - mely közbeszerzési pályázatot immár a 
Magyar Olimpiai Bizottság hirdette meg a „doppingellenes tevékenység szabályairól 
szóló 43/2011. (III.23) Kormányrendeletben meghatározott Nemzeti Doppingellenes 
Szervezet (HUNADO) feladatainak teljes körű ellátása” tárgykörében -, a közben 
Közhasznú Nonprofit Társasággá alakult Magyar Antidopping Csoport Kft. ismételten 
megpályázta, és elnyerte, majd ezt követően, megbízási szerződést kötött a Magyar 
Olimpiai Bizottsággal. E megbízás alapján a 2012. január 01 és 2015. december 31 
közötti periódusban is a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. látta 
el a Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) teljes feladat- és jogkörét. 

Megtiszteltetés és egyúttal szakmai elismerés számunkra, hogy ezen periódus 
lezárultát követően, immár az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkársága kiírásában, két ciklusban is lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeként - újabb négy évre szólóan - 2023. december 31. napjáig ismét a 
Magyar Antidopping Csoport Kft. és szakemberei kaptak bizalmat és megbízást a 
Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) feladatainak ellátására.  

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!” 

A doppingellenes tevékenységünk több szintű, egyik része maga a 
doppingellenőrzés, mely a mintavételek előirányzatától, megszervezésétől, a vizelet 
és / vagy vérvétel helyszíni kivitelezésén át, a megfelelő laboratóriumba történő 
biztonságos szállításig tart. Az aktivitásunk másik része a felvilágosító – megelőző 
tevékenység, mely során a sport tisztaságához szükséges információkat, doppinggal 
kapcsolatos jogszabályokat, figyelmeztetéseket, aktuális tiltólistákat stb. kell 
eljuttatnunk a sportolókhoz, és az őket segítő szakemberekhez. 
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TESZTELÉSI PROGRAM 

 

A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, mint a Nemzeti 

Doppingellenes Szervezet (HUNADO) feladat- és hatáskörét ellátó szakmai 

szervezetnek, a 2020. évben végzett doppingellenes tevékenysége: 

A Magyar Antidopping Csoport dopping ellenes tevékenysége több szintű, egyik része 

maga a doppingellenőrzés, mely a mintavételek előirányzásától, megszervezésétől, 

a vizelet és / vagy vérvétel helyszíni lebonyolításán át, a megfelelő laboratóriumba 

történő biztonságos szállításig tart. Az aktivitás másik része a 2017. január 01-én 

hatályba lépett „Doppingellenes tevékenység szabályairól szóló” 43/2011 (III.23) 

Kormányrendelet módosítása által meghatározott, és a Közbeszerzési Pályázatban 

előírt NADO feladatok, melyek a Nemzeti Doppingellenes Szervezet megfelelő 

működését jelentik. A doppingellenőrzés mellett, továbbra is kiemelt NADO feladat a 

felvilágosító – megelőző tevékenység, mely során a sport tisztaságához szükséges 

információkat, doppinggal kapcsolatos jogszabályokat, figyelmeztetéseket, és az 

aktuális, naprakész Tiltólistát kell eljuttatni a sportolókhoz, és az őket segítő 

szakemberekhez.  

Kijelenthetjük, hogy 2020.02.14 – 2020.12.31. közötti időszakban a Magyar 

Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (HUNADO) a szerződésben foglalt 

megrendelést, és az előírt NADO feladatokat teljesítette. 
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MINTAVÉTELEK SZÁMOKBAN 

2020. december 31-ig állami megrendelésben, összesen 1460 db vizsgálat került 

elvégzésre. 

A minták megoszlása:  

 

Vizelet – 955 (65%); Vér – 505 (35%) 

A vérvizsgálatok a következő analízisek irányába történtek: Növekedési hormon / 

Erythropoiesis stimuláló ágensek / Biológiai Útlevél Program - Vérparaméterek vizsgálata  

 

A minták laboratóriumi analízise:  

Vér / Vizeletvizsgálat: Seibersdorfi WADA akkreditált laboratórium – 1460 (100%) 

Az egyes sportágakra vonatkozóan, a WADA által kötelezően előírt kiegészítő 

vizsgálatokat (vizelet GHRF/GHRP, vizelet ESAs analízis és IRMS izotóparány-mérés) a 

vonatkozó WADA technikai dokumentum (WADA TD2020SSA) alapján került elvégzésre. 

65%

35%

Vizelet

Vér
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A hatályos WADA Technikai Dokumentum (WADA TD2020SSA) alapján a kötelező kiegészítő 

analízisek fajtája és száma: 

 

Vizelet ESAs: 138; vizelet GHRF/GHRP: 85; IRMS analízis: 19 

 

A mintavételek nemek szerinti megoszlása: 

 

Vizelet ESAs
57%

Vizelet 
GHRF/GHRP

35%

IRMS amalízis
8%

Vizelet ESAs

Vizelet GHRF/GHRP

IRMS amalízis

Férfiak Nők Magyar sportolók Külföldi sportolók

877
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Férfiak összesen: 877 (60%) 

Nők összesen: 583 (40%) 

Magyar sportolók összesen: 1460 (100%) 

Külföldi sportolók összesen: 0 (0%)  

 

A mintavételek megoszlása:  

 

Versenyen kívüli mintavétel: 1028 (70%) 

Versenyen történt mintavétel: 432 (30%) 

Előre be nem jelentett mintavétel: 1276 (87,40%) 

Előre egyeztetett mintavétel (bejelentett): 184 (12,60%)  

 

Az előre bejelentett mintavételek indokoltsága: 

2020. május 04-25 között az egészségügyi veszélyhelyzet idején, egyeztetve a WADA és a 

Közép-Európai Doppingellenes Szervezetek (CEADO) képviselőivel, illetve megszerezve az 

Versenyen kívüli
mintavétel

Versenyen történt
mintavétel

Előre be nem
jelentett mintavétel

Előre egyeztetett
mintavétel

(bejelentett)

1028
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1276
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EMMI Sportért Felelős Államtitkárság jóváhagyását, rendkívüli Mintavételi Protokoll került 

bevezetésre az osztrák mintavételi eljárás példájára. A rendkívüli Mintavételi Protokoll szerint 

a sportolók doppingellenőrzésre történő kijelölése, a szigorú egészségügyi vírusellenes 

intézkedések betartása érdekében, 24-48 órán belül, a szükséges egészségügyi kérdőíves 

felmérések mellett, behívásos módon történt. A mintavételek végrehajtása egy erre kijelölt, 

az előírt egészségügyi kritériumoknak megfelelő, rendszeresen fertőtlenített egészségügyi 

intézményben történt. 2020. május 25-ét követően a mintavételek előre bejelentés nélkül, a 

WADA Mintavételekre vonatkozó Nemzetközi Szabványában (ISTI) előírtak szerint zajlanak. 

 

A doppingellenőrzés alá vont sportolók korszerinti megoszlása: 

 

Nagykorú sportoló – 1423 (97%) 

 Kiskorú sportoló – 37 (3%) 

 

 

97%

3%

Nagykorú sportoló

Kiskorú sportoló
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A mintavételek helyszín szerinti megoszlása:  

 

Budapest – 761 (52,12%), Vidék – 699 (47,88%), Külföld – 0 (0%) 

 

A doppingellenőrzés során TUE engedély meglétét jelentette be a sportoló: 

 

TUE engedély – 4 (0,3%), TUE engedély nincs – 1456 (99,7%) 

52%48%

0%

Budapest

Vidék

Külföld

0%

100%

TUE engedély

Nincs TUE engedély
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DOPPINGFEGYELMI ÜGYEK 

A 2020. évben regisztrált doppingesetek közzétételére vonatkozóan, a törvényi előírásnak 

megfelelően, a Magyar Antidopping Csoport a honlapján tesz eleget.  

http://www.antidopping.hu/Doppingvetsegek_doppingfegyelmi_ugyek.html  

 

Doppingfegyelmi ügyek 2020-ban: 

 

Birkózás: 3 fő, Vízilabda: 1 fő, Vívás: 1 fő, Kajak-kenu: 1 fő, Lovassport: 1 fő, Ökölvívás: 1 

fő, Triatlon: 1 fő, Erőemelés: 2 fő 

 

Sikertelen mintavételi eljárás, és holléti információ szolgáltatás elmulasztása: 

Sikertelen dopping mintavételi eljárás abban az esetben kerül megállapításra, és 

jegyzőkönyvezésre, amikor a sportoló által benyújtott whereabouts (holléti) információs 

adatlap alapján, a doppingellenőrök a megadott helyszínen és időpontban keresik a kijelölt 

sportolót, ám ő nem tartózkodik az általa megadott helyen és időben. A WADA Kódex, és a 

28%

9%

9%9%9%

9%

9%

18%

Sportágak

Birkózás

Vízilabda

Vívás

Kajak-kenu

Lovassport

Ökölvívás

Triatlon

Erőemelés
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hatályos Magyar Kormányrendelet értelmében 12 hónapon belül 3 sikertelen mintavétel 

doppingvétség megállapítását alapozza meg, és minden esetben fegyelmi eljárást von 

maga után.  

A Magyar Antidopping Csoport nyilvántartása szerint, a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati 

Csoport tagjai körében, holléti információ nem szolgáltatása 145 esetben került 2020-ban 

regisztrálásra, - ebből 123 esetben a sportoló a benyújtott indokok alapján mentesült, míg 

22 esetben megítélésre került a mulasztás; illetve sikertelen mintavétel 64 esetben került 

dokumentálásra - ebből 44 esetben a sportoló a benyújtott indokok alapján mentesült, míg 

20 esetben megítélésre került a mulasztás.  

Doppingfegyelmi eljárás egyetlen egy sportoló esetében sem indult. 

 

Doppingfegyelmi eljárások alakulása 2011 és 2020 között 
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A 2020-AS ÉVBEN ELVÉGZETT NADO FELADATOK 

 

• A folyamatos WADA felügyelet és ellenőrzés mellett a HUNADO továbbra is élvezi a 

WADA teljes megfelelőségi (fully compliant) státuszát. 

• A WADA 2020. évi 3 éves (2018-2019-2020), átfogó, minden NADO feladatot érintő 

megfelelőségi (compliant) auditjának az írásbeli szakaszát a HUNADO a megadott 

határidőn belül maradéktalanul teljesítette (2020.11.24). A szóbeli prezentációra 2021. 

januárjában fog sor kerülni, online formában. 

• A HUNADO Szabályzat, a 2021.01.01-én hatályba lépő új WADA Kódex rendelkezéseivel 

harmonizáló, azoknak maradéktalanul megfelelő átdolgozása elkészült, és a WADA 

részére benyújtásra került. 

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága számára a 

Kormányrendeletben előírt javaslattételeket a Magyar Antidopping Csoport elkészítette 

(tesztelosztási terv, éves mintaszám előirányzat, Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati 

Csoport), és jóváhagyásra megküldte. 

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága számára a 

sportszövetségek által megküldött adatokat, a Kormányrendeletben előírt módon (előző 

évi doppingellenes munka beszámolója, az idei doppingellenes munka terve, 

versenynaptárak, javaslattétel a Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjaira) a Magyar 

Antidopping Csoport feldolgozta, összesítette, és megküldte. 

• Pozitív „A” minta, illetve doppingvétséget megalapozó magatartás esetén, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően, a kijelölt szervezetek és személyek értesítése, illetve eleget 

téve a nyilvánosságra hozatali kötelezettségnek, és figyelembe véve az adatvédelmi 

szabályozást, a jogerős pozitív esetek a MACS honlapon közzétételre kerültek. 

• A mintavételeket a szerződésnek megfelelően, minden esetben azon doppingellenőrök 

végezték, akiknek a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója állította ki a megbízólevelét. Jelenleg a Magyar Antidopping Csoport személyi 
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állománya 45 fő doppingellenőr, mely optimálisan elegendő volt a 2020. évi állami, és az 

egyéb doppingellenes szervezetek (sportszövetségek, versenyrendezők stb.) 

megrendeléseinek teljesítéséhez.  

• A mintavételekhez szükséges eszközöket, és mintavételi egységcsomagokat a 

nemzetközi előírásoknak megfelelően szerezték be, és szigorú számadásos rendszerben 

tartják nyilván. Az eszközök rendeltetésszerű használatát szigorúan ellenőrzik, a veszélyes 

hulladékot, pedig előírás szerűen kezelik (SEPTOX). 

• A laboratóriumi analízist végző seibersdorfi WADA akkreditált Doppingellenőrző 

Vizsgálati Laboratórium az érvényes szerződés szerint végezte a laboratóriumi 

analíziseket, a vonatkozó Nemzetközi Szabvány (International Standard for Laboratories) 

rendelkezései alapján. A laboratóriumi dopping-analízisre küldött minta (vér/vizelet) 

vizsgálati eredmények folyamatosan érkeznek és kerülnek feldolgozásra, illetve 

archiválásra.  

• Valamennyi vérvételt a szerződött, és erre megfelelő képesítéssel rendelkező 

doppingellenőrök végezték, a nemzetközi szabályozás előírásai szerint. A vérvételekhez 

csak minőségellenőrzési rendszerben gyártott és forgalmazott, kiváló minőségű, a 

magyar egészségügyben széles körben elterjedt, és használt eszközök kerülnek 

felhasználásra. 

• Az ISO minőségirányítási rendszer első éves felülvizsgálati auditja a 2015. évi új 

Szabvány átvételét követő évben (2020. április 17.), a rendkívüli körülményekre 

tekintettel online lebonyolítva (skype), teljes sikerrel lezárult, és a Magyar 

Antidopping Csoport által működtetett doppingellenőrzési rendszer, továbbra is 

maradéktalanul megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 Szabvány követelményeinek.     

• A szerződésnek megfelelően felelősségbiztosítás került megkötésre a 

doppingellenőrzésekre vonatkozóan, mely biztosítás jelenleg is érvényben van.  

2020-ban káresemény nem történt, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú 

Nonprofit Kft.-vel szemben kárigény nem merült fel. 
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• Továbbra is aktívan dolgozik a Magyar Antidopping Csoport Belső Ellenőri Csoportja, 

mely végrehajtja a doppingellenőrzések minőségellenőrzését és az ellenőrök helyszínen 

történő szupervízióját. Ezen törekvéseink célja, a doppingellenőrzések magas szakmai 

színvonalon tartása és a feddhetetlenség biztosítása. Az ellenőrök szupervíziója mind a 

helyszínen, a gyakorlati munka során, mind a mintavételek előkészítő fázisában, mind a 

dokumentumok kezelésekor zajlik. Szúrópróbaszerűen ebben az évben is több esetben 

történt belső ellenőri vizsgálat, hiányfeltárás és a mintavételi körülmények vizsgálata 

céljából.  

Doppingvétség megállapítása nem hiúsult meg a Magyar Antidopping Csoport 

hibájából, vagy hiányos munkavégzés miatt. 

• A legmagasabb szintű (chain of custody) biztonsági rendszert használják a minták 

szállításánál is: a mintavétel befejezésekor, az ellenőr a helyszínen a kijelölt 

szállítótáskába csomagolja a mintákat és leplombálja. A plomba sértetlenségét 

biztosítani kell a laboratóriumba szállításig, ott ellenőrzi az átvevő laboratórium, és 

jegyzőkönyvben rögzíti. Ha a plomba megsérül, minden esetben vizsgálatot kell indítani 

az okok felkutatására. A minták tárolása a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú 

Nonprofit Kft. irodájában, zárható hűtőben, egyéb biztonsági intézkedések mellett 

történik, a laboratóriumba szállításig.  

• Titkos ügyiratkezeléssel és a doppingellenőrök titoktartási kötelezettségével biztosítják, 

hogy a doppingellenőrzésekről információ előzetesen ne szivároghasson ki, így a 

szúrópróba jellegű ellenőrzések valóban előre be nem jelentett módon történjenek. 

Minden egyes mintavételről jegyzőkönyv készül, melyet a Belső Ellenőrzés értékel. A 

szupervízió alkalmával a helyszínen is ellenőrizzük a doppingellenőrök munkáját, és 

havonta egyszer kötelező továbbképzésen és beszámolón vesz részt minden ellenőr. 

Valamennyi doppingellenőrrel a doppingellenőrzésekre vonatkozóan együttműködési 

keretszerződés kerül megkötésre, az egyéb szakértői tevékenységek, pedig 

megrendelésre, teljesítés-igazolással történnek. 
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• Az érvényes nemzetközi Tiltólista a honlapon (www.antidopping.hu) kétféle bontásban 

– gyári, forgalomba hozatali név; és összetétel, vegyületnév alapján – jelenik meg, 

feltűntetve az esetleges Gyógyászati célú Mentesség (TUE engedély) beszerzésének 

lehetőségét is. A hatályos Tiltólistát folyamatosan karbantartják és frissítik. 

• Továbbra is működik a Doppinginformációs telefonszám, mely telefonszámon egy 

képzett doppingszakértő munkatárs válaszol munkaidőben, 8-17h-ig a számos beérkező 

kérdésre. Továbbá a honlapon feltűntetett e-mail címekre 

(antidopping@antidopping.hu; tiltolista@antidopping.hu illetve info@antidopping.hu) 

érkezett kérdésekre, vagy megjegyzésekre a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak. 

Legfőbb cél, hogy a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás csak a 

legmagasabb szakmai szinten, a megjelentetett adatok hitelessége, és pontossága 

szigorúan ellenőrizve jelenhessen meg. 

• A Magyar Antidopping Csoport hivatalos honlapja akadálymentesített – látássérült 

sportolók számára is könnyen használható, korszerűsített honlap. A honlapot 

(www.antidopping.hu) folyamatosan fejlesztik, és feltöltik, hogy a naprakész és fontos 

információk, és hírek minden érdeklődő számára elérhetőek legyenek. 

• A Nemzeti és Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (RTP és IRTP) tagjai levélben 

kiértesítésre kerültek, és számukra a beleegyező nyilatkozatokat megküldték. 

• A nemzetközi információs ADAMS rendszer valamennyi modulja implementálásra 

került. Az angol nyelvű holléti információs rendszert a Magyar Antidopping Csoport 

lefordította, és a magyar sportolók, illetve a WADA számára hozzáférhetővé tette, 

hogy az ADAMS rendszerben magyar nyelven jelenhessenek meg az alapvető 

instrukciók, ezzel is segítve a magyar sportolókat a gördülékeny használatban. A 

WADA előírásainak megfelelően, már csak a nemzetközi ADAMS rendszeren keresztül 

lehet holléti információt szolgáltatni. Mindenkit, aki jelenleg a Nemzeti Nyilvántartott 

Vizsgálati Csoport tagja - tehát holléti információszolgáltatásra kötelezett - regisztráltak 

az ADAMS rendszerben, a belépési kódokat számukra megküldték, és a szabályos 
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használatra vonatkozó instrukciókkal hírlevélben / e-mailben / és ingyenes 

kiadványainkban valamennyi sportolót ellátták. Tekintettel arra, hogy sok sportoló 

számára a nyelvi nehézség problémát jelent a nemzetközi whereabouts rendszer 

vezetésében, ezért a Magyar Antidopping Csoport felvállalta, hogy készséggel segít, 

illetve közvetít a sportoló és a Nemzetközi Sportszövetsége közötti kommunikációban, 

illetve a holléti rendszer megfelelő vezetésében.  

• A járványügyi helyzettől függetlenül a holléti információ szolgáltatási kötelezettség 

folyamatos volt, melyet a Magyar Antidopping Csoport a WADA előírásoknak 

megfelelően továbbra is ellenőrzött és hiányosság, vagy nem megfelelőség esetén, 

szankcionált. 

• A WADA modernizált, módosított, új nemzetközi információs rendszert - ADAMS vezetett 

be (Next Generation ADAMS), mely új rendszerre valamennyi sportolónak át kellett állnia, 

és a Magyar Antidopping Csoport közreműködésével új belépési kódokkal újra aktiválni 

a saját fiókját. A rendszerátállást a sportolók a Magyar Antidopping Csoport 

segítségével zökkenőmentesen végrehajtották. 

• Az új ADAMS rendszerre való átállás érdekében a sportolók törzsadatainak egyeztetése a 

Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel (WADA) folyamatos. 

• A sikertelen mintavételek regisztrálását, dokumentálását és szankcionálását 

végrehajtották. 

• A holléti információ szolgáltatás elmaradását, mint doppingvétséget megalapozó 

magatartást, a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport tagjai körében a Magyar 

Antidopping Csoport regisztrálta, dokumentálta, és a szükséges szankcionálást 

végrehajtotta. 

• A honlaphoz kapcsolódóan a Magyar Antidopping Csoport rendszeres időközönként 

elektronikus hírlevelet adott ki, és juttatott el a vele kapcsolatban álló sportszövetségek, 

illetve sportolók részére, a naprakész tájékoztatás, illetve a doppingellenes tevékenység 

megismertetése és népszerűsítése érdekében.  
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• A Magyar TUE Bizottságot a Kormányrendeletben előírt módon a Magyar Antidopping 

Csoport továbbra is működteti, és a szakmailag független Bizottság működéséhez 

minden anyagi és tárgyi feltételt biztosít. 

• Az elsőfokú Doppingbizottságot, illetve a másodfokú Dopping Fellebbviteli Bizottságot 

a Kormányrendeletben előírt módon a Magyar Antidopping Csoport továbbra is 

működteti, a Bizottságok működéséhez minden anyagi és tárgyi feltételt biztosít. A 

Bizottságok határozatai angol nyelven a nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnek 

(WADA) megküldésre kerül. 

• 2020. március 11. és május 04. között az országhatárok lezárása, a kijárási 

korlátozások bevezetése, illetve az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése miatt, a 

Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) – összhangban a WADA világjárványra 

vonatkozó intézkedéseivel, és a Közép-Európai Nemzeti Doppingellenes Szervezetek 

(Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia és Szerbia) gyakorlatával - kénytelen volt 

leállítani a mintavételeket. A doppingellenőr és a sportoló közötti személyes találkozást 

igénylő mintavételeken kívül az összes többi ún. NADO feladat, és adminisztratív munka 

azonban ez idő alatt is folytatódott, és még a különleges körülmények mellett is 

maradéktalanul teljesült.  

• A koronavírus világjárvány és a Magyar Antidopping Csoport folyamatosan egyeztetett 

az Országos Járványügyi Központ virológiai szakértőivel, a Magyar Olimpiai Bizottság 

Orvosbizottságával, és az Országos Sportegészségügyi Intézet munkatársaival. Az 

egészségügyi vészhelyzetre vonatkozóan a szükséges megelőző intézkedéseket, és 

óvintézkedéseket a Magyar Antidopping Csoport megtette, a járványügyi 

védőfelszereléseket beszerezte. 

• A Magyar Antidopping Csoport a sportolókat több hírlevélben értesítette a holléti 

információ szolgáltatási kötelezettségük folyamatosságáról; a járványügyi helyzet 

alakulásáról, az egészségügyi óvintézkedésekről, illetve az aktuális doppingellenes 
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információkról és hírekről. Folyamatos telefon, illetve e-mail ügyeletet tart fenn, hogy 

minden beérkező kérdésre a lehető legrövidebb időn belül válaszolni tudjanak. 

A Magyar Antidopping Csoport honlapján az aktuális információkat folyamatosan 

frissítésre kerültek. 

• A Magyar Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottsága, illetve az Országos Sportegészségügyi 

Intézet, és a Magyar Antidopping Csoport vezetője között a kommunikáció, és a sportolók 

egészségi állapota érdekében az egyeztetés a járványügyi veszélyhelyzet 

visszavonása óta is folyamatos. 

• 2020. május 25-i kezdettel a mintavételi eljárás végrehajtásában beszüntetésre került 

a vírus világjárvány okán létrehozott és elfogadott rendkívüli Mintavételi Protokoll, és 

újra kizárólag a hatályos HUNADO Szabályzat és vonatkozó Nemzetközi Szabvány 

(ISTI) kerülnek lebonyolításra a doppingellenőrzések. 

• A Magyar Antidopping Csoport pályázatot hirdetett a hazai sportszövetségek és 

sportköztestületek számára „Doppingellenes információs sátor kitelepítése kiemelt 

hazai rendezésű sporteseményekre” címmel. A doppingellenes információs sátor 

kitelepülésének és a felhasznált információs anyagok előállításának költségét teljes 

egészében a Magyar Antidopping Csoport vállalja. Az információs sátor a WADA 

Outreach Edukációs Program része, ahol a Magyar Antidopping Csoport saját kiadású 

felvilágosító kiadványaival, több nyelven hozzáférhető ú.n. WADA-kvízzel, és 

doppingellenes felvilágosító interaktív előadásokkal jelenik meg. A pályázat a megjelölt 

határidőn belül rendben lezajlott, a kiválasztott szervezeteket kiértesítettük. 

• A Magyar Antidopping Csoport pályázatot hirdetett a hazai sportszövetségek és 

sportköztestületek számára térítésmentes doppingellenes előadás megtartása 

céljából. (hazai sportszövetségek részére 10 db, sportköztestületek részére 5 db 

térítésmentes előadás budapesti és vidéki helyszínen egyaránt) A pályázat a megjelölt 

határidőn belül rendben lezajlott, a kiválasztott szervezeteket kiértesítettük. 
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• A Magyar Antidopping Csoport KNKFT. és a SYNLAB Csoport magyarországi 

labordiagnosztikai szolgáltató Egysége együttműködési megállapodást kötött a 

doppingellenőrök esetében rendszeres és folyamatos SARS-CoV-2 COVID-19 

antigén tesztek elvégzésére (PCR teszt), hogy a doppingellenőrök esetleges 

megfertőződését a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban kiszűrhessék. 

(Budapest, 2020.08.27.) 

A doppingellenőrök szűrővizsgálata folyamatos. 

• A HUNADO vezetője beszámolót tartott a Magyar Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottsága 

részére a doppingellenőrzések 2020. évi helyzetéről, és a Tokyo-i Nyári Olimpiai 

Játékokra való felkészülésről. (Budapest, 2020.09.28) 

• A Magyar Antidopping Csoport két tagja részt vett a Seibersdorfi WADA akkreditált 

Laboratórium által, 2020.11.23-án online, a WADA támogatásában és részvételével 

megrendezett, „Kockázatértékelés az egyes sportágakban, és az ehhez kapcsolódó 

laboratóriumi vizsgálatok” című nemzetközi doppingellenes workshop-on. 

• A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. a doppingellenes tevékenységre 

vonatkozó részletes éves jelentését és statisztikáját megküldi az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának, valamint angol nyelven eljuttatjuk a 

WADA részére is. 

• A magyar sportsajtóval a kapcsolattartás igen szoros, ebben az időszakban az 

ügyvezető igazgató több média szereplést is vállalt, és gyakorlatilag minden hazai 

sajtóorgánumban és médiumban megjelent ezen időszakban, hogy a közvéleményt 

naprakészen tájékoztathassuk a doppingellenes munka aktuális helyzetéről, és felhívjuk 

a figyelmet a doppingolás veszélyére. 
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NEMZETKÖZI VERSENYEK SZERVEZÉSE  

• A Magyar Antidopping Csoport sikeresen befejezte az International Swimming League 

(ISL) szervezésben lebonyolított, 2020.10.12 és 2020.11.22 között, „sportolói buborékban” 

megtartott versenysorozat doppingellenőrzését. Az esemény, és a versenysorozathoz 

kapcsolódó versenyen kívüli, és versenyen történő mintavételek rendkívül nagy 

nemzetközi figyelmet kaptak, több nemzetközi szervezet is bekapcsolódott a 

mintavételek elrendelésébe (FINA/ITA; UK.Antidopping-UKAD; Belga és Litván 

Doppingellenes szervezet). 

• A Magyar Antidopping Csoport sikeresen befejezte a Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) 

szervezésben lebonyolított, „sportolói buborékban” megtartott Judo Grand Slam 

Budapest 2020. doppingellenőrzését. (2020.10.22-25) 

 

 

ELISMERÉSEK 

• A Magyar Parasport Napja alkalmából a Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége 

Plesa István-díjat adományozott Dr. Tiszeker Ágnesnek a Magyar Antidopping Csoport 

és a Nemzeti Doppingellenes Szervezet vezetőjének, a parasportért végzett kiemelkedő 

tevékenységéért. A díjat Mike Peters, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) ügyvezető 

igazgatója, Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság, valamint a Fogyatékosok 

Országos Diák-, és Verseny-, és Szabadidősport Szövetsége elnöke, és Dömölky Lídia 

Olimpiai Bajnok vívó adta át. Ezzel a díjjal a hazai doppingellenes munka is elismerésre 

került. 
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ELŐADÁSOK  

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Testnevelési Egyetem sport-dietetikai képzésén 

„Új trendek a dopping világában, és kihívások a doppingellenes harcban” címmel. A 

rendkívüli körülményekre való tekintettel az előadás online, a zoom applikáción keresztül 

zajlott. (Budapest, 2020-04-03) 

• A HUNADO vezetője immár harmadszor kapott meghívást, és tartott előadást a Győri 

Szent István Egyetem „Sportdiplomáciai tanácsadó” posztgraduális képzésén 

„Diplomáciai feladatok a doppingellenes harcban, avagy új trendek és kihívások a 

doppingellenőrzésben” címmel. A képzés fővédnöke: Dr. Kovács Barnabás Magyarország 

Barcelonai Főkonzulja. A rendkívüli körülményekre való tekintettel az előadás online, a 

zoom applikáción keresztül zajlott. (Budapest, 2020-04-18) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Edzők Társasága kiemelt edzői program 

doppingellenes képzésén, az edzők számára kreditrendszerben megszerezhető 

kötelezően előírt doppingellenes felvilágosító program teljesítése céljából „Új trendek 

a dopping világában, és kihívások a doppingellenes harcban” címmel, közel 180 edző és 

sportszakember részvételével. A rendkívüli körülményekre való tekintettel az előadás 

online, a zoom applikáción keresztül zajlott. (Budapest, 2020.06.16) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott az Egri Kardiológiai Napok orvoskonferencia 

Szervezőbizottsága felkérésére „A sötét oldal” - Új trendek a dopping világában, és 

kihívások a doppingellenes harcban címmel. A rendkívüli körülményekre való tekintettel 

az előadásról felvétel készült, mely online elérhető a konferencia regisztrált résztvevői 

számára. (Budapest, 2020. július 2-4) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Evezős Szövetség szervezésében a felnőtt 

és utánpótlás keretek sportolói és edzői számára „Új trendek a dopping világában, és 

kihívások a doppingellenes harcban” címmel, a Dunavarsányi Olimpiai Edzőtáborban. 

(Dunavarsány, 2020.08.27) 
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• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Edzők Társasága szervezésében a felnőtt 

és utánpótlás keretek mellett dolgozó, illetve a kiemelt edzői programban részt vevő 

edzők és sportszakemberek számára (276 regisztrált résztvevő) „Új trendek a dopping 

világában, és kihívások a doppingellenes harcban a COVID világjárvány árnyékában” 

címmel. (Online, 2020.10.06) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott az Országos Sportegészségügyi Intézet 

meghívására és szervezésében a sportorvos szakvizsga előkészítő tanfolyamon a 

szakvizsga előtt álló orvosok számára, „Aktualitások, új trendek és szabályok a 

doppingellenes harcban” címmel. (Budapest Sportkórház, 2020.10.09) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Price Waterhouse és Coopers (PwC) és a Magyar 

Jégkorong Szövetség közös szervezésű edzőkonferenciáján, a sportág vezetőinek, 

edzőknek és sportszakembereknek, „Új trendek a dopping világában, és kihívások a 

doppingellenes harcban a COVID világjárvány árnyékában” címmel. (Budapest, 

2020.10.22) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

edzőkonferenciáján, a sportág vezetőinek, edzőknek és sportszakembereknek (188 

regisztrált résztvevő), „Új trendek a dopping világában, és kihívások a doppingellenes 

harcban a COVID világjárvány árnyékában” címmel. (Online, 2020.11.13) 

• A HUNADO vezetője előadást tartott a Magyar Edzők Társasága szervezésében a felnőtt 

és utánpótlás keretek mellett dolgozó, illetve a kiemelt edzői programban részt vevő 

edzők és sportszakemberek számára (278 regisztrált résztvevő) „Új trendek a dopping 

világában, és kihívások a doppingellenes harcban a COVID világjárvány árnyékában” 

címmel. (Online, 2020.12.08) 

• A Magyar Antidopping Csoport a felvilágosításban és megelőzésben továbbra is nagy 

erőkkel dolgozik, ebben az időszakban is több előadást tartottak doppingellenes 

témában:  
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Magyar Lovassport Szövetséggel közös szervezésben a sportágra vonatkozó 

doppingellenes feladatok, ez évi tervek egyeztetése (Budapest, 2020-02-17); E-learning 

előadás doppingellenes témában az Országos Sportegészségügyi Intézet 

szervezésében, a sportorvos szakvizsga előkészítő tanfolyam keretében (2020-02-21); 

Doppingellenes előadás a Magyar Ökölvívó Szövetség szervezésében a válogatott 

kerettagok és edzőik részére (Online, 2020.12.10); Doppingellenes előadás a Magyar 

Jégkorong Szövetség szervezésében a válogatott kerettagok és edzőik részére (Online, 

2020.12.14); Doppingellenes előadás a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 

szervezésében a válogatott kerettagok és edzőik részére (Online, 2020.12.16); 

Doppingellenes előadás a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében a válogatott 

kerettagok és edzőik részére (Online, 2020.12.21). 

 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS  

• A Szlovák Nemzeti Doppingellenes Szervezet meghívására, a Magyar Antidopping 

Csoport 3 fős küldöttséggel vett részt a 2020.07.07-08 között Pozsonyban 

megrendezésre került HUNADO-SADA találkozóan, melyen egy jövőben szoros 

együttműködés kialakításra vonatkozóan megállapodás és akcióterv készült. Kiemelt 

fontosságot kapott egy közös doppingellenes edukációs program (e-learning program 

és kiadványok elkészítése) kialakítása, különös tekintettel a Szlovákiában élő és 

versenyző magyar nemzetiségű sportolók doppingellenes felvilágosításba történő 

bevonását illetően. 

• Két hetente egy alkalommal telekonferencia keretében a HUNADO egyeztet a 

járványhelyzet alakulásáról a Közép-Európai Nemzeti Doppingellenes Szervezetek 

(CEADO országok) képviselőivel. 

• 2020. május 04-25 között az egészségügyi veszélyhelyzet idején, egyeztetve a WADA 

és a Közép-Európai Doppingellenes Szervezetek (CEADO) képviselőivel, rendkívüli 

Mintavételi Protokoll került bevezetésre az osztrák mintavételi eljárás példájára. 



  

24  
• A Magyar Antidopping Csoport két tagja részt vett a Közép-Európai Regionális 

Doppingellenes Szervezet (CEADO) online megtartott közgyűlésén, ahol a HUNADO 

képviselője előadást is tartott a „Glükokortikoszteroidok használatának szabályváltozása 

2021-2022-ben” címmel. (Online, 2020.12.01.) 

• A Magyar Antidopping Csoport 1 fős küldöttséggel vett részt a Lengyel NADO (POLADA) és 

a WADA közös szervezésében, 2020.02.26-28 között Varsóban megrendezésre került 

Workshopon, melyen a WADA eredménykezelésre (results management) vonatkozó 

szabályozása hangzott el.  
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A 2020. ÉVI DOPPINGELLENES EDUKÁCIÓ PROGRAMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A program neve 

HUNADO Doppingellenes Edukációs Program 2020 – „Play True Nexxt Generation”  

  

2. Leírása 

A HUNADO 2020-as doppingellenes edukációs programja 3 részből állt össze:  

I. WADA Outreach Program – Infó-sátor 

II. Személyes előadások sportolók és sportolókat segítő szakemberek számára  

III. Online edukáció  

  

I. WADA Outreach Program (Infó-sátor) 

2020-ban a HUNADO három (3) ilyen programot szervezett:  

a) Kajak-kenu: „Kolonics György Emlékverseny” – Gyermek, Kölyök Magyar 

Bajnokság, 2020.09. 12-13., 

b) Karate: AVAS Kupa – Nemzetközi verseny ifjúsági és gyermek versenyzők részére 

2020. 09.26., 

c) Kézilabda: Olimpiai Kvalifikációs Verseny felnőtt csapatok részére, 2020.10.24. 
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II. Személyes előadások sportolók és sportolókat segítő szakemberek részére 

A személyes előadások -beleértve a kerekasztal beszélgetéseket – bírnak leginkább 

figyelemfelhívó- és meggyőző erővel. Az azonnali interaktív visszajelzések segítik az 

előadót abban, hogy a hallgatósággal párbeszédet alakíthasson ki, ahol a 

jelenlévőket jobban érdeklő témaköröket célzottan is át lehet venni.  

Sajnos a pandémia miatt ez a lehetőség ebben az időszakban igen korlátozott volt.  

§ Előadás sportolók és sportolókat segítő személyek részére – birkózás 2020. 01.17 
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§ Előadás sportolók és sportolókat segítő személyek részére – erőemelés 2020. 

01.17. 

§ Előadás sportolók és sportolókat segítő személyek részére – torna 2020. 02. 13. 

§ Előadás sportolók és sportolókat segítő személyek részére- evezés 2020. 08.27. 

 

III. Online Edukáció  
 

A pandémia miatt a legtöbb előadásunk online zajlott.  
 

Képzett előadóink, köztük sportszakemberek, orvosok, doppingellenőrök rendszeres 

online képzéseket tartottak az olimpiai sportok nemzeti válogatottjainak 

sportszakemberei számára.   
 

Büszkék vagyunk arra, hogy erőfeszítéseinknek köszönhetően a doppingellenes 

ismeretek oktatása integrálásra került mind a sportorvosok alap- mind posztgraduális 

képzési programjába. A doppingellenes ismeretek a Testnevelési Egyetemen tanuló 

leendő dietetikusok számára is kötelező tananyag.  Az idei évben ez a képzés részben 

online zajlott.   
 

A HUNADO egy online oktatási felületet is fejleszt, “Play True Nexxt generation’ címmel. 

Az oktatóvideókat is tartalmazó program kötelező teszttel zárul. A WADA ADeL 

rendszerén alapuló program elvégzését évente javasoljuk sportolók, edzők, orvosok és 

más sportolókat segítő személyek számára. 

 

3.  A HUNADO oktatási programjának célja  

Oktatási programunknak a következő hosszútávú céljai vannak:  

§ a doppingesetek számának csökkentése,  

§ az etikus viselkedés népszerűsítése a sportban (Play True), 

§ A lehető legtöbb célcsoport elérése (a sportolók minden korosztályától a sportolókat 

segítő szakembereken át a laikus érdeklődőkig) 
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4.  Összegzés  

 

WADA outreach Program (Infó sátor): 3 

Élő előadás: 5 

Online edukációs program (sportolók, sportszakemberek, sportszervezők részére 

sportágtól függetlenül): 10 

Sportágspecifikus doppingellenes előadás doppingellenes előadás nemzeti 

sportszövetségek részére online formában: 22 

Doppingellenes témájú előadás orvoskonferencián: 4 

Doppingellenes témájú előadás sporttal kapcsolatos konferencián: 2 

 

A közbeszerzési pályázatban meghatározottak alapján a HUNADO-nak évente 22 

doppingellenes előadást kell tartania a nemzeti sportszövetségek részére: 

Teljesítve: 22 

 

WADA outreach 
Program

6%
Élő előadás

11%

Online 
edukációs 
program

22%

Sportágspecifikus 
doppingellenes 
előadás nemzeti 

sportszövetségek 
részére online 

formában
48%

Orvoskonferenci
án előadás

9%

Sporttal 
kapcsolatos 
konferencián 

előadás
4%
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Kötelező doppingellenes képzés a Kiemelt Edző Programban (A programban részt nem 

vevő edzők is részt vehetnek a képzésen, de nem vizsgáznak): 

§ 2020.06.16.: 143  

§ 2020.10.06.: 276 

Összesen: 419 

 

Sikeresen vizsgázott: 

§ 2020.06.16.: 117 

§ 2020.10.06.: 242 

Összesen: 359 

 

WADA Outreach Program (Infó sátor) látogatóinak száma: 2200 

WADA quizt kitöltők száma: 780 

Kattintások száma a HUNADO honlapján található tiltólistára: 3800 

A WADA tiltólistájával kapcsolatos kérdések száma: 122 

 

5. Következtetések, javaslatok 

A doppingellenes oktatás a magyar sport minden résztvevője számára elérhető volt. 

A váratlan járványhelyzetre való tekintettel sajnos azonban nem jósolható meg, hogy 

tervezett edukációs programot mennyire tudjuk valóban megosztani az érdeklődőkkel.   

A jövőben fontosnak gondoljuk a sportolókat is bevonni az oktatási programunk 

megtervezésébe, és ahogy eddig is, ezután is számítunk más nemzetek doppingellenes 

szervezeteivel való együttműködésre.  

Az előző évekkel szemben a költségvetésünkből nagyobb részt tudtunk elkülöníteni az 

oktatásra, így egy jobb minőségű, szélesebb körű programmal állunk a sportolók és 

sportolókat segítő szakemberek rendelkezésére. 
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2021-ben lép életben az új Nemzetközi Oktatási Szabvány (International Standard for 

Education (ISE)) – ezért az oktatási programunkat átszervezzük. Kockázatelemzés 

alapján nagyobb hangsúlyt helyezünk a szervezett képzésekre és különféle cél- és 

korcsoportokra irányuló oktatási programokra.   

A HUNADO legfontosabb célja, hogy a doppingellenes oktatás mindenki számára 

elérhető legyen, és az abban megtalálható tananyag minden korcsoport számára 

megfelelő szinten népszerűsítse a tiszta és tisztességes sport fontosságát. 
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SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
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ELÉRHETŐSÉGEK 
 

A Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) 
elérhetőségei: 
Telefon: +36-1/273-1715 
E-mail: antidopping@antidopping.hu 
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c. 7/99. 
Postacím: 1146 Budapest, Thököly út 31-33/b II/201 

Antidopping információs vonal, sajtó, mintavétel-
rendelés: 
+36-20/9827-495 (Dr. Tiszeker Ágnes) 

Sportolói kérdések és ADAMS-ügyintézés: 
+36-70/3396-372 
adams@antidopping.hu 

Doppingeljárások, fegyelmi ügyek: 
+36-70/3707-800 
legal@antidopping.hu 

Előadások, rendezvények, szövetségi kapcsolattartás 
+36-70/3396-372 
info@antidopping.hu 

Tiltólista információs e-mail cím: 
tiltolista@antidopping.hu 

TUE információs vonal: 
+36-70/1997-062 
tuebizottsag@antidopping.hu 

Technikai segítségnyújtás, informatika: 
+36-20/9779-236 
  

 


