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Slide 1: Doppingvétség II 

 
 
Röviden beszéljen a doppingvétség fogalmáról az étrendkiegészítőkkel 
kapcsolatosan. Beszéljen a teljesítményfokozásról, valamint a doppingvétség és 
étrendkiegészítők lehetséges összefüggéseiről. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 2: Étrendkiegészítők 

 
Tiltott vagy illegális anyagokkal ellentétben az étrendkiegészítők olyan törvényes 
teljesítménynövelő és külső megjelenést formáló anyagok képviselete, melyeket 
jelenleg a nemzeti jogszabályok vagy a nemzetközi doppingellenes és 
sportszervezetek nem ellenőriznek, és kevés bizonyíték van az étrendkiegészítők 
használatának káros egészségügyi hatásaira. Ezért szabad a kereskedelem ezekkel az 
anyagokkal a világhálón vagy az offline piacokon, és jogi szankciók nélkül 
megvásárolhatók illetve fogyaszthatók. Ráadásul az étrendkiegészítők piacát nem 
felügyeli semmilyen szabályozó hatóság, mint például az Élelmiszer- és 
gyógyszerbiztonsági Hivatal. 



 

A leggyakrabban használt táplálékkiegészítők közé tartoznak a fehérjeporok és 
turmixok, aminosavak, (multi) vitaminok és ásványi anyagok, szénhidrátok, kreatin, 
valamint számos olyan növényi termék vagy származék, amelyek feltételezhetően 
teljesítménynövelő és külső megjelenést formáló tulajdonságokkal rendelkeznek (de 
Hon & Coumans, 2007; Lazuras és Barkoukis, 2014). 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 3: Az étrendkiegészítők és a dopping kapcsolata 

 
Beszéljék meg, hogy nem minden étrendkiegészítő biztonságos. Mondjon sportolói 
példát, akinél pozitív eredményt találták doppingellenőrzés során szennyezett 
anyagok miatt. Beszéljen az étrendkiegészítők szennyezettségének kérdéséről. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 4: Étrendkiegészítők szennyezettsége 

 
Étrendkiegészítők szennyezettségére hozzon létező bizonyítékokat. Beszéljék meg a 
szennyezett kiegészítők alkalmazásának lehetséges következményeit (hozzon az 



 

országára/sportjára jellemző példákat). Magyarázza el az étrendkiegészítők 
szennyezettségének fő okait [vagyis: a) hibák a gyártásban, b) tiltott anyagok 
szándékos felhasználása az étrendkiegészítő hatékonyságának növelése érdekében] 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 5: Kockázattudatosság az USADA-nál 

 
Mutassa be az USADA honlap példáját (vagy más, az országára és témára jellemzőt), 
amelyben értesíti a hallgatóságot arról, hogy nincs egyértelmű válasz, senki és 
semmi nem tudja teljes mértékben megvédeni a felhasználót. A valóság az, hogy az 
étrendkiegészítők használata kockázatos lehet, ezért tudatosan, óvatossággal, 
képzés útján és józan ésszel kell eljárni alkalmazásuk esetén. Az USADA informatív 
videója itt érhető el: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7HIvIIM-35w 
 
Becsült idő: 10 perc 
 
Slide 6: Az étrendkiegészítők és a dopping kapcsolata 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7HIvIIM-35w


 

Mondjon létező bizonyítékot a táplálékkiegészítők és doppinganyagok 
kapcsolatában, emelje ki korrelációjukat, és azt, hogy nincs adat az ok-okozati 
összefüggésről. Röviden ismertesse a megosztott mentális reprezentációs hipotézis 
fogalmát. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 7: Mi a feketedoboz? 

 
Ismertesse, hogy kutatásokkal igyekeznek azt tisztázni, hogy az étrendkiegészítők 
kaput jelenthetnek a doppingvétségre azáltal, hogy a sportolók "kémiailag 
támogatott teljesítményfokozó" gondolkodásmódot mutatnak. Ez az érv támasztja 
alá a „megosztott mentális reprezentáció” és az „átjáró” hipotéziseit a 
táplálékkiegészítők doppingban betöltött szerepéről. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 8: Hozzáférés VS biztonságos alternatíva 

 



 

Érdeklődje meg, mit gondol a hallgatóság az étrendkiegészítők előnyeiről és 
kockázatairól. A kiegészítőket olyan „átjárónak” kell-e tekinteni, amelyek 
doppingvétséghez vezetnek, vagy inkább biztonságos alternatívákat kell biztosítani 
ellenük? Miért? 
 
Becsült idő: 10 perc 
 
Slide 9: Tegyen tájékozott döntéseket 

 
Adjon tájékoztatást az Egyesült Királyság Antidopping szervezete által kidolgozott 
három lépésről, hogy hogyan lehet megalapozott döntéseket hozni az étrend-
kiegészítők felhasználásával kapcsolatban. Használjon releváns információkat saját 
országából. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 10 

 



 

Beszéljen arról, miért fontos a sportolók számára az optimális életmód kialakítása, és 
hogy ez hogyan fedezi energiaszükségüket. Érintse annak szükségességét is, hogy 
miért fontos szakemberrel konzultálni, mielőtt táplálékkiegészítőt használ. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 11 

 
Nézzék meg a videót és beszéljék meg a korábban bemutatott bizonyítékokat a 
táplálékkiegészítők szennyezéséről. Beszéljenek a táplálékkiegészítők szedésének 
következményeiről. Ismertesse az étrendkiegészítők ellenőrzésének és 
monitorozásának koncepcióját. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 12 

 
Adjon információt arról, ha egy sportoló étrendkiegészítők használata mellett dönt, 
minimalizálniuk kell a kockázatot. A kockázatot azonban nem lehet teljes mértékben 
kiküszöbölni. 



 

Ismertesse meg a hallgatókkal az Informed Sport portál honlapját, amely bemutatja 
a tételekben tesztelt kiegészítő termékek listáját, ellenőrzi gyártásukat, így kevésbé 
kockázatos ezek használata, mint az olyan kiegészítők vásárlása, melyek nincsenek 
ellenőrizve. 
Az Informed Sport a kockázat minimalizálása szempontjából hasznos - nem a 
kiküszöbölésért. 
Nem minden tiltott anyagot tesztelnek - csak valószínűleg a szennyezetteket pl. 
szteroidokkal vagy más stimulánsokkal. 
Meghatározott termékek vonatkozik - nem egy teljes választékra (például nem lehet 
csak úgy márkanévre keresni, ismerni kell a pontos termék nevét) 
Keressen kiegészítőket az oldalon. 
 
Becsült idő: 10 perc 
 
Slide 13 

 
Ismertesse az étrendkiegészítők gondatlan használatának következményeit. 
Emlékeztesse a hallgatóságot a szigorú felelősség fogalmáról (WADA Kódex 
alapelve: „objektív felelősség elve” – kizárólag a sportoló a felelős azért, ami a 
szervezetébe jut! ), amely az előző óra anyaga volt. Beszéljenek a szennyezett 
étrendkiegészítők hosszú távú használatának lehetséges egészségügyi 
mellékhatásairól, következményeiről. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 14: Feladat 

 
Olvassák el a cikket (használjon releváns információkat az országára nézve), és kérjen 
visszacsatolást a hallgatóságtól az akaratlan doppingvétséggel kapcsolatosan. 
Beszéljék meg a szigorú felelősség elvének fogalmát (WADA Kódex alapelve: 
„objektív felelősség elve” – kizárólag a sportoló a felelős azért, ami a szervezetébe 
jut!). És hogy az hogyan befolyásolhatja a sportolót. 
 
Becsült idő: 10 perc 
 
Slide 15: Bizonyíték a szigorú felelősségvállalásra? 

 
Ismertessen magatartástudományi tanulmányokból, amelyek arra következtetnek, 
hogy az átlagostól eltérő pszichés alkalmazkodással rendelkező sportolók (például 
lobbanékonyság, alacsony önszabályozás) sokkal inkább gondatlan és merész 
fogyasztói az étrendkiegészítőknek a termékösszetevők ellenőrzése nélkül – az ilyen 
eset  alátámasztja a szigorú felelősség elvét? 
 
Becsült idő: 5 perc 
 



 

 
Slide 16: A "BASES" jelentése a nem szándékos doppingvétségről 

 
Ismertesse a BASES jelentését, amely összefoglalja azokat a különféle társadalmi, 
motivációs és egyéb összefüggő tényezőket, melyek összefüggésbe hozhatók a nem 
szándékos doppinghasználattal. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 17: Esettanulmány 

 
Az esettanulmány fiktív, de valós tényeken alapszik. Mutassa be a tényeket! 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 
 



 

 
Slide 18: Hogyan védhetjük meg a sportolókat a nem szándékos doppingvétségtől? 

 
Hagyja a feladatot alakulni. Beszéljék meg a nem szándékos doppingvétség 
következményeit. 
 
Becsült idő: 10 perc 
 
Slide 19: Összefoglaló 

 
Röviden foglalja össze az órán átbeszélt legfontosabb témákat; étrendkiegészítők 
használata a sportban, nem szándékos doppingvétség, étrendkiegészítők és 
gyógyszerek ellenőrzése, hozzáférés vagy biztonságos alternatív hipotézis. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 



 

 
Slide 20: Nyilatkozat 

 
 


