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Slide 1: Korrupció a sportban 

 
Röviden ismertesse a korrupció fogalmát, valamint a doppingvétség fogalmát a 
korrupcióval kapcsolatban. Miért veszélyes a sportnak? Miért nem sportetikus? 
Miért fontos erőfeszítéseket tenni a doppingvétség kezelésére? 
 
Becsült idő: 2 perc 
 
Slide 2: Korrupció a sportban 

 
Adjon meghatározást a korrupcióról és beszéljék meg a jelenlevőkkel, mit jelent 
számukra ez a kifejezés. 
  
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 3: Gyakori korrupciós tevékenységek 



 

 
Mutassa be a leggyakrabban alkalmazott korrupciós tevékenységeket. Adjon ismert 
példákat minden cselekedetre. 
  
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 4: A korrupció következményei 

 
Mutassa be a korrupció következményeit, és beszéljenek a sport jövője 
szempontjából betöltött jelentőségükről. 
  
Becsült idő: 7 perc 
 
Slide 5: Korrupció elleni küzdelem módszerei 



 

 
Mutassa be az átláthatóság szerepét a korrupció elleni küzdelemben. Beszéljék meg, 
hogy a korrupció elleni küzdelemben milyen hatékony lehet az átláthatóság. 
Mutassa be a megvesztegetés forrásának csökkentésének szerepét a korrupció elleni 
küzdelemben. Beszélje meg a hallgatókkal, hogy a megvesztegetés forrásának 
hatékony csökkentése mennyire lehet hatékony a korrupció leküzdésében. 
Mutassa be a zéró tolerancia szerepét a korrupció elleni küzdelemben. Beszéljék 
meg a nulla tolerancia hatékonyságát a korrupció leküzdésében. 
  
Becsült idő: 8 perc 
 
Slide 6: Korrupció elleni küzdelem módszerei 

 
Mutassa be a képzés szerepét a korrupció elleni küzdelemben. Beszéljék meg a 
képzés hatékonyságát a korrupció leküzdésében. 
  
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 



 

Slide 7: Etikus döntéshozó képzés 

 
Egy igen érdekes képzési program érhető el az alábbi linken: https://www.wada-
ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-_2008_final_report.pdf 
Felhasználhatja az anyagot arra, hogy a jelenlevőkkel elgondolkodjanak a képzés 
gyakorlati hasznosságán a sportolók és a sportban tevékenykedők erkölcsi 
irányultságának, erkölcsi érvelésének és döntéshozatalának javításában a különböző 
területeken (például egy sporteredmény megállapítás esetén). 
  
Becsült idő: 5 perc 
 
 
Slide 8 

 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 9: Tiltott listán szereplő anyagok 

 
Fókuszáljon a tiltott listán szereplő anyagok használatára, mint a doppingvétségek 
leggyakoribb típusára. Mutassa be a hallgatóságnak a közzétett tiltólistát, és annak 
megjelenési gyakoriságát. 
Becsült idő: 2 perc 
Magyarázza el, milyen kritériumok mellett kerül fel egy anyag a tiltott listára. 
Magyarázza el, miért fontosak az egyes kritériumok, és hogyan kapcsolódnak azok a 
sport szellemiségéhez. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 10 

 
Mondjon a leggyakrabban alkalmazott tiltott anyagokból és módszerekből párat. 
Beszéljék meg, hogy a szóban forgó anyag használata tilos-e (versenyidőszakban, 
versenyidőszakon kívüli vagy úgy általában a sportban). Magyarázza el, hogy miért 
nem mindig tilos az alkalmazásuk ezeknek az anyagoknak. 
 
Becsült idő: 5 perc 



 

 
Slide 11: Szigorú felelősségvállalási elv 

 
Beszéljék meg a szigorú felelősségvállalás fogalmát, és annak sportolókra vetített 
következményeit. Ez az elv tisztességes vagy tisztességtelen a sportolók számára? 
Miért? 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 12: Therapeutic Use Exemption (TUE) 

 
Mondja el a terápiás felhasználás alóli mentesség (TUE) fogalmát. Beszélje meg 
annak következményeit a sportolók számára. 
A sportolónak joga van a legmegfelelőbb, és legjobb orvosi ellátáshoz. A sürgősségi 
ellátás mindig, mindenhol elsődleges! 
Beszéljék meg, hogyan lehet TUE kérelemhez jutni. Beszéljék meg, milyen 
kritériumoknak kell egy versenysportolónak megfelelni, hogy TUE engedélyt kapjon. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 



 

 
Slide 13: Doppingvétség következményei 

 
Mutassa be a következmények négy fő kategóriáját, amelyeket a doppingvétséget 
elkövető személy tapasztalhat: testi-, mentális jólét-, társas-, karrierbeli 
következmények 
 
Becsült idő: 2 perc 
 
Slide 14: Flex Wheeler vesebetegsége 

 
 
Mutassa be Flex Wheeler példáját (vagy az országára/sportjára jellemző másik 
példát). Beszéljék meg a doppinghasználat egészségre gyakorolt következményeit. 
  



 

Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 15: A Krieger eset 

 
A videó (kb. 8 perc) többnyire magától értetődik, ezért kevés bevezetés és interakció 
szükséges az oktatótól. A videó megtekintését követően beszéljék meg a felmerült 
gondolatokat. A beszélgetés a doppinghasználat mellékhatásaira összpontosítson; 
vagyis, hogy mi történik a testtel, ha nem szükséges anyagok kerülnek a szervezetbe. 
 
Becsült idő: 10 perc 
 
Slide 16: Mentális egészségre gyakorolt hatások 

 
Mutassa be a doppinghasználat mentális / pszichológiai mellékhatásait. Mutassa be 
a hivatásos amerikai birkózó, Chris Benoit példáján keresztül (vagy az 
országára/sportjára jellemző másik példát), aki megölte családját és kettős 
gyilkossággal vádolták - a közvélemény szteroidhasználatnak tulajdonította 
viselkedését (azaz a „roid düh” néven is ismert kontrollálatlan agresszió) 
 
Becsült idő: 3 perc 



 

 
Slide 17: Szociális életre és karrierre gyakorolt hatások 

 
Mutassa be a doppinghasználat szociális életre / karrierre gyakorolt mellékhatásait. 
Mutasson példákat azokról a sportolókról, akik ilyen mellékhatásokkal kellett 
szembesüljenek. 
 
Becsült idő: 2 perc 
 
Slide 18: Az Armstrong eset 

 
A videó többnyire magától értetődő, ezért kevés bevezetésre van szükség az 
előadótól. A videó után beszéljék meg a csoporttal gondolataikat. A beszélgetésnek a 
doppinghasználat társadalomra / karrierre ható mellékhatásaira kell 
összpontosítania; vagyis, hogy mi történik egy doppingfogyasztóval, ha elkapják. 
 
Becsült idő: 8 perc 
 
 
 



 

Slide 19: Nyilatkozat 

 
 
 


