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Slide 1: Doppingvétség I 

 
Röviden beszéljen a doppingvétség fogalmáról a korrupcióval kapcsolatosan. 

Beszéljen arról, hogy miért veszélyes a sportnak, és hogy miért ellenkezik a 

sportetikával, valamint arról, hogy miért szükséges erőfeszítéseket tenni a 

doppingvétség kezelésére, megelőzésére. 

 

Becsült idő: 3 perc 

 

Slide 2: A doppingvétség meghatározása 

 
Győződjön meg a hallgatóság ismeretein a doppingvétség terminológia fogalmáról. 

Adjon meghatározást doppingvétségre. Tisztázza annak körülményeit, hogy 

doppingvétség nemcsak tiltott szerek használatát jelenti, ahogy azt általánosságban 

értelmezni szokták. Ehelyett ismertesse és hangsúlyozza ki, hogy a doppingvétség a 

WADA Kódexben szereplő 10 pontból egy vagy többnek a megsértését jelenti. 

 

Becsült idő: 3 perc 

 

 

 



 

Slide 3: A doppingvétség meghatározása 

 
Mutassa be és magyarázza el a WADA kódex 10 pontját a doppingvétségről. 
 
Becsült idő: 10 perc 
 

Slide 4: A doppingvétség meghatározása 

 
Fókuszáljon a tiltott listán szereplő anyagok használatára, mint a doppingvétségek 

leggyakoribb típusára. Mutassa be a hallgatóságnak a közzétett tiltólistát, és annak 

megjelenési gyakoriságát. Magyarázza el, hogy ez a tiltólista olyan anyagokat sorol 

fel, melyek alkalmazása versenyidőszakon belül és kívül időszakban, de úgy általában 

a sportban egyaránt tiltottak. Mondjon példákat is az egyes tiltott anyagra. 

 

Becsült idő: 5 perc 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 5: Tiltott listán szereplő anyagok 

 
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: 5 perc 

 

Slide 6 

 
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 7: 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: 10 perc 

 

Slide 8: 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! 

 

Becsült idő: 5 perc 

 

 

 

 

 



 

Slide 9: A terápiás alkalmazás alóli mentesség kritériumai 

 
Beszéljék meg, hogyan lehet TUE kérelemhez jutni. Beszéljék meg, milyen 

kritériumoknak kell egy versenysportolónak megfelelni, hogy TUE engedélyt kapjon. 

 

Becsült idő: 3 perc 

 

Slide 10: Doppingvétség gyakorisága a sportban 

 
Mutasson példákat doppinghasználat gyakoriságáról a verseny- és szabadidősportban. 

Beszéljék meg a doppingvétség gyakoriságának mérésére alkalmazott különböző 

megközelítéseket. Emeljék ki azokat az eseteket, ahol magas az előfordulási aránya a 

verseny- és szabadidősportban egyaránt, és beszéljék meg, hogy ez mit jelent a sport 

számára. 

 

Becsült idő: 5 perc 

 

 

 

 

 



 

 

Slide 11: Mely életkortól alkalmazzák? 

 
Mutassa be a doppingvétség korai megjelenését a sportban. Beszéljék meg, hogy ez 

miért történhet. Beszéljék meg, hogy mit jelent a doppingvétség korai megjelenése a 

sportban. 

 

Becsült idő: 3 perc 

 

Slide 12: 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 13: Testi egészségre ható mellékhatások 

 
 

Mutassa be a doppingvétség testi vonatkozásának mellékhatásait az alábbi 

megjegyzések szerint. 

Becsült idő: 10 perc 

A szív- és érrendszerre ható jellemző mellékhatások: 

• Emelkedett vérnyomás, csökkent nagy sűrűségű lipoprotein, eritrocitózis, 

szívizom hipertrófia, aritmia, trombózis. 

• Endoteliális diszfunkció aterogén vér lipid profillal és az atherosclerosis 

fokozott kockázata. 

• 8 hetes anabolikus szteroid használat után a HDL koleszterinszint csökkentése 

(25% - 27%) és a diasztolés vérnyomás növekedése (Kuipers, 1991). 

• Magas vérnyomás, miokardiális ischaemia és hirtelen szívhalál (Fieschi et al., 

2001). 

A májműködés szempontjából beazonosított mellékhatások: 

• Hepatotoxicity (elevated liver function tests) / jaundice.  

• Májtoxicitás (megemelkedett májfunkciós tesztek) / sárgaság. 

• Neoplazma. 

A dermatológiai mellékhatások: 

• Pattanások, striák, hajhullás 

• Gynecomastia 

• Hursutizmus (férfi pilózis) 

• A bőr rugalmasságát csökkentő kollagén 

  

Az izom-csontrendszeri mellékhatások: 

• Izomfeszesség és görcsök. 

• Merev lágyrész, ami fokozott izomfeszességet eredményez. 

A reproduktív- endokrin rendszerre ható mellékhatások: 

• A libidó megváltozása, meddőség, csökkent luteinizáló hormon és tüszőket 

stimuláló hormon. 

• Megnövekedett agresszivitás és szexuális vágy, ami időnként aberrált 

szexuális és bűnügyi viselkedést eredményez. 



 

• Férfiak esetében: impotencia krónikus alkalmazás, vagy ismételt alkalmazás 

esetén, herezsugorodás (atrófia), mellnagyobbodás (gynecomastia), prosztata 

megnagyobbodás, csökkent spermatermelés, korai kopaszság. 

• Nők esetében: elférfiasodás / fokozott szőrzet megnövekedés az arcon és a test 

más területein, mutáló hang, csikló megnövekedése, rendellenes menstruációs 

ciklusok (a petefészek működésének és a menstruáció elfojtása), csökkent 

mellméret. Policisztás petefészek szindróma. 

• Gyermekek esetében: A hosszanti csontok (serdülők esetében) növekedési 

központjának idő előtti epifíziszáródása, amely gátló növekedést okozhat. 

Korai pubertás a lányok körében. 

Egyéb hosszú távú egészségügyi kockázatokkal járó mellékhatások: 

• Néhány rákos megbetegedés etiológiai tényezője (Parssinen et al., 2002). 

• Májtumor (Nako et al.: 2000). 

• Vese karcinóma (Bryden, 1995; Martorana et al.,1999).  

• Hererák (Froehner et al., 1999).  

• Prosztatarák (Heikkila et al., 1999).  

• A krónikusan AAS-t használók körében a halálozás kockázata 4,6-szor 

magasabb, mint a nem AAS fogyasztók (Parssinen et al., 2000). 

 

 

Slide 14: Flex Wheeler eset 

 
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: 15 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: 5 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: 3 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: 15 perc 

 

 

 

 



 

Slide 19: Összefoglalás 

 
Röviden foglalja össze az órán elhangzott legfontosabb témákat; doppinghasználat 

következményeinek meghatározása. Adjon óráról elbocsátó üzenetet (take-home 

message), hogy hogy a doppinghasználat veszélyt jelent a sportra, illegális, és súlyos 

következményekkel járhat az érintett személyekre. 

 

Becsült idő: 3 perc 

 

Slide 20: Nyilatkozat 

 
 

 


