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Slide 1: Doppingvétség III 

 
Röviden beszéljék meg, hogy sportolók miért doppingolnak a versenysportban. 
Beszéljék meg a doppingellenes képzés hasznosságát a doppingvétség 
megelőzésében. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 2: Doppingvétség vs. sport szelleme 

 
Beszéljenek a sport szellemiségéről, annak értékeiről, mindazokról a dolgokról, 
amikkel a doppingvétség ellenkezik, érintve: sportetika, fair play, őszinteség, 
egészség, mások iránti tisztelet, a szabályok és törvények tiszteletben tartása. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 3: Mit tudunk eddig? 



 

 
Röviden ismertesse azokat a pszichológiai vizsgálati területeket, melyek a 
doppingvétséggel foglalkoznak. A doppinghasználatra való hajlam pszichológiai 
hátterében a következők állhatnak: szándékos és előre tervezett magatartás; 
sportolói motiváció és eredményorientáció szerepe (pl. amiért részt vesznek a 
sportban, vagy hogy mit jelent számukra a sporteredmény és azt hogyan értelmezik); 
csapatnormák, társas környezet (családi és közvetlen környezet); erkölcsi értékek és 
a döntéshozatal; személyiségjegyek és egyéni különbségek szerepe a doppinghajlam 
kialakulásában, szándék és viselkedésbeli jegyek. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 4: Szándékos doppingvétség 

 
Adjon információt olyan esetről, amikor a doppingvétség szándékos viselkedés. A 
doppingvétség mellett szóló döntések megértéséhez a szociális kognitív elméleti 
alkalmazás ismerete szükséges. A megtervezett viselkedés elmélete (Ajzen, 1991) 
"pszichológiai alapú". Ezek alapján a doppingvétség ésszerű, tudatos választás, 
amelyet a doppingszer és/vagy módszer alkalmazására irányuló szándék határoz 
meg. A szándékokat viszont attitűdök (a doppinghasználat előnyei/hátrányai), a 



 

társadalmi normák (függetlenül attól, hogy a doppingvétséget társadalmilag 
elfogadják-e és/vagy hogy az mennyire gyakori), észlelt viselkedési kontroll (hogy a 
sportoló hozzáfér-e a doppingszerekhez, és képes-e ezeket használni). 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 5: Motiváció és teljesítménycélok 

 
A doppinghajlamra vonatkozó releváns kutatások kimutatták, hogy a motiváció 
befolyásolhatja a doppingvétséget. A célok elérésének elmélete különösen hasznos 
annak megértésében, hogy a motiváció hogyan befolyásolja a sportoló döntését. 
Vázolja fel röviden a célok elérésének elméletét. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 6: Társadalmi normák 

 
 
Ismertesse a normatív viselkedést: olyan viselkedés, melyet társadalmi normák 
vezérelnek. Ismertesse a társadalmi norma két fő típusát: leíró szubjektív társadalmi 



 

normák. Leíró (descriptive) társadalmi normák (azt teszi, amit mások): azon 
viselkedési jellemzők, melyek tipikusan több ember viselkedésében felismerhetők.  
Szubjektív (injunktív) társadalmi normák (azt teszi, amit mások szerint tennie kell): 
az a viselkedési norma, melyet tipikusan mások hagynak jóvá. 
Beszéljen arról, hogy a rosszul adaptált társadalmi normák hogyan befolyásolják a 
doppingvétségre való hajlamot. 
 
Becsült idő: 5 min 
 
Slide 7: Doppingellenes társadalmi normára példa 

 
Beszéljen arról, hogy a rosszul adaptált társadalmi normák hogyan befolyásolják a 
doppingvétségre való hajlamot. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
Slide 8: Doppingvétséget elkövetők erkölcsi magatartása 

 



 

Magyarázza el, hogy egy rosszul adaptált normatív viselkedés mennyire 
összekapcsolódik a doppingvétségre való hajlammal. Az erre vonatkozó tanulmány, 
valamint az erkölcsi norma mérésére az alábbi link adhat segítséget: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029216300486 
Az erkölcsi értékek megismerése különösen hasznos annak megértésében, hogy a 
sportoló döntéseivel milyen viselkedést választ. Röviden ismertesse Bandura (1991) 
társadalmi-kognitív elméletének alapfogalmait, kihangsúlyozva az erkölcsi 
elkötelezettséget. 
Adjon a szakirodalomból ismereteket a doppingvétséget elkövetők erkölcsi 
viselkedéseinek vizsgálatairól. Számos tanulmány kimutatta, hogy az erkölcsi 
magatartással ellentétesen viselkedő sportolók sokkal kevésbé érzik magukat 
érintettnek a doppingvétség elleni küzdelemben. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 9: Az erkölcsi normákkal ellentétes és a doppingvétség narratívái 

 
Magyarázza el, hogy egy rosszul adaptált normatív viselkedés mennyire 
összekapcsolódik a doppingvétségre való hajlammal. Az erre vonatkozó tanulmány, 
valamint az erkölcsi norma mérésére az alábbi link adhat segítséget: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029216300486 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 10: A doppingvétséget elkövetők személyiségjegyei 

 
A doppingvétség elkövetésével kapcsolatos legújabb kutatások kimutatták, hogy 
tartós személyiségjellemzők társulnak a doppingvétséghez. A „sötét triád” fogalma 
különösen hasznos annak megértésében, hogy a sportoló személyisége hogyan 
befolyásolhatja a doppingvétség elkövetését. Beszéljenek a „sötét triád” - három 
alapfogalmáról. https://pszichoforyou.hu/sotet-triad/ 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 11: A képzés fontossága 

 
Beszéljen arról, milyen fontos a korai életkortól kezdve a tiszta sportra történő 
képzés, mivel már fiatal sportolókat és mozgásban résztvevő fiatal generációkat 
figyelmeztethet a doppingvétség veszélyeire és annak kockázataira, valamint a 
doppingvétség elkerülésének hatékony módjaira. Alapvető fontosságú, hogy az ilyen 
oktatás a viselkedés- és társadalomtudomány legfrissebb bizonyítékain alapuljon az 
okok és a doppingszerhasználat megértése érdekében a sportban. 
 
Becsült idő: 3 perc 

https://pszichoforyou.hu/sotet-triad/


 

 
Slide 12: Anyag bevizsgálási eljárások 

 
 
 

Mutassa be a SATURN eljárási folyamatot, mint a „leleplezés és büntetés” 
folyamatát. Mutassa be a folyamatot és az eredményeit. Hangsúlyozza ki az elért 
pozitív eredményeket, de térjen ki a negatívakra egyaránt és azok jövőbeni hatására 
a sportban (nagyobb valószínűség a doppingvétségre, ha nincs ellenőrzés). 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 13: Tudatosságnövelő beavatkozások 

 
Ismertesse az ALPHA programot, mint egy figyelemfelhívó kampány példáját. 
Összpontosítson a doppingellenőrzési eljárásokkal kapcsolatos oktatásra, a sportolók 
figyelmeztetésére, hogy ne doppingoljanak (6 modulból 2 ezzel foglalkozik). 
 
Becsült idő: 3 perc 
 



 

 
Slide 14: Doppingellenes e-learning platform (Adel) 

 
Mutassa be a WADA legújabb doppingellenes oktatási felületét. Ismertesse ezt az 
edzőknek szóló programot; összpontosítson a doppingellenőrzési eljárásokra. 
Ismertesse a szülőknek szóló programot; beszéljenek a szülők bevonásának 
szükségességéről a doppingellenes képzésbe. Ismertesse a sportorvosoknak szóló 
programot; beszéljék meg a sportorvosok szerepét egy doppingvétség során. 
 
Becsült idő: 3 perc. 
 
 
Slide 15: Oktatási alapú beavatkozások 

 
 
Ismertesse a Laure és Lecerf oktatási alapú beavatkozásokat és eredményeit. 
Hangsúlyozza ki a tartalmát és hogy az hogyan befolyásolhatja a sportolók 
doppinghajlamra való vélekedését. 
 
Becsült idő: 3 perc 



 

 
Slide 16: ATLAS & ATHENA 

 
 
Ismertesse az ATLAS és ATHENA programokat, alkalmazásuk módját és tartalmát. 
Mutassa be azok felhasználhatóságát a sportban, ezen beavatkozások tartalmát, 
erősségeit és gyengeségeit. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 17: Etikus döntéshozatali beavatkozás 

 
A dián szóban forgó képzési program itt érhető el: https://www.wada-
ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-_2008_final_report.pdf  
Ezt az eszközt felhasználhatja arra, hogy az Ön óráján résztvevők elgondolkodjanak a 
képzés gyakorlati hasznosságáról a sportolók és a sportban dolgozók (pl. egy 
mérkőzésrögzítés során) erkölcsi irányultsága, erkölcsi érvelése és döntéshozatala 
javítása érdekében. 
 
Becsült idő: 3 perc 



 

 
Slide 18: Bizonyítékokon alapuló beavatkozások a versenysport számára 

 
Mutassa be a SAFEYOU + képzési programot. Mutassa be a program tartalmát. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 19: SAFEYOU+ Témakörök 

 
Mutassa be a SAFEYOU+ témaköreit, az egyes témák tartalmát és azok 
hozzájárulását a doppingellenes képzéshez. 
 
Becsült idő: 10 perc 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 20: VIRTUES program  

 
Mutassa be a VITUES programot és annak tartalmát. Mutassa be a VIRTUES program 
óráit, az egyes órák tartalmát és azt, hogy hogyan járulnak hozzá a doppingellenes 
képzéshez. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
 
Slide 21: Doppingellenes képzés edzőknek 

 
 
Mutassa be a CoachMADE programot. Mutassa be a program tartalmát. Ismertesse a 
CoachMADE workshop-okat. Mutassa be az egyes workshop-ok tartalmát és azok 
hozzájárulását a doppingellenes képzéshez. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 22: Új technológiák a doppingellenes képzés alkalmazásában 



 

 
Ismertesse a GAME program megközelítését a doppingellenes oktatásban. Beszéljék 
meg az új technológiák szerepét a doppingellenes oktatásban, különös tekintettel a 
fiatalok számára szóló megfelelő képzést. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 23: Összegzés 

 
Röviden foglalja össze az órán megvitatott legfontosabb témákat; mik a 
hiányosságok és igények a doppingellenes képzésben, valamint mik a meglévő 
oktatási alapú beavatkozások. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 24: Nyilatkozat 



 

 
 


