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2/2a 
MIÉRT TETTE? (képzeletbeli tudósítás)

A magyar férfi kardcsapat kapitánya, Ángár Attila  szokványos módszerekkel nem kimu-
tatható, de tiltott reflex- és gyorsaságnövelő hexadezinukleosav készítményt használt az 
olimpiai verseny előtt. Edzője és csapattársai tudtak erről. A férfi kardcsapatversenyt a 
magyar csapat megnyerte, a legtöbb győzelmet Ángár Attila érte el. A többiek elmaradtak 
az ő eredményétől. A  magyar olimpiai küldöttségnek ez volt az egyetlen aranyérme. Az 
egyéni versenytől Ángár Attila sérülésre hivatkozva visszalépett. Az aranyérmes csapat 
egyik tagja – Kovács Péter – a versenyt követően a nemzetközi zsűrinek elmondta, hogy 
a csapatkapitány milyen szert használt. Feljelentésében arra hivatkozott, hogy az olimpia 
eszméjével ellentétes az, amit csapattársa tett. A doppingellenőrző bizottság elvégezte a 
különleges vizsgálatot, és kimutatta a tiltott szer használatát. Az alig, 0,5%-kal lépte túl a 
megengedett határt. A NOB visszavonta a magyar kardcsapat aranyérmét, így az olimpiai 
küldöttség aranyérem nélkül tért haza.

2/2b 
MIÉRT TETTE?

Csoportos feladatlap 

Mi a véleményetek Kovács Péter tettéről? Írjátok le, hogy vajon mi minden ösztönözhette 
őt arra, hogy feljelentse a csapat kapitányát! Indokoljátok is a véleményeteket!

Ok: 

Indoklás: 

 

 

Ok: 

Indoklás: 

 

 

Ok: 

Indoklás: 
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2/3a 
DOPPINGOLÁS ÉS FAIR PLAY1

Szöveges kártyák

1.

A kémiai anyagok használata a sportban a győzelem megszerzése érdekében nem új 
keletű jelenség. A görög atléták már az i. e. 3. században is növényi kivonatokat és 
gombát fogyasztottak győzelmi esélyeik növelésére. Az ókori olimpiai játékokon az 
arénákban küzdő sportolók izomerejét fehérjebevitellel fokozták. A feljegyzések sze-
rint az i. e. 6. században a legerősebb görög atléta, a krotóni Milón, akit a birkózás baj-
nokaként ünnepeltek, fehérjeigényét nagy mennyiségű borjúhús elfogyasztásával biz-
tosította. A feljegyzése szerint saját borjútenyészete volt, és naponta 9–15 kg borjúhúst 
volt képes elfogyasztani. Az 548 méter hosszú olimpiai stadionban egy négy éves üszőt 
vállon vitt végig, győzelme után pedig saját életnagyságú bronzszobrát hordozta kör-
be a stadionban, hogy a győztesek részére kijelölt téren elhelyezze. Egyik kedvenc 
trükkje volt, hogy  gyümölcsöt tartott a kezében, és megpróbálta rávenni ellenfelét, 
hogy vegye el tőle. A feladat nagyon egyszerűnek tűnt, ám Milón furfangos taktikái 
miatt egyáltalán nem volt könnyű végrehajtani. Az egészben maradó és sértetlen gyü-
mölcs látványa tovább pukkasztotta az amúgy is vesztésre álló ellenfelet. A sikertörté-
net azonban tragikus véget ért. A hírneves bajnok éppen az erdőben sétálgatott, ahol 
is rábukkant egy öreg facsonkra, amelyben  vadméhek voltak. Nem tudta megállni, 
hogy ne fitogtassa rendkívüli erejét, ezért elhatározta, hogy elmozdítja a fatörzset, és 
bekebelezi a benne található különleges csemegét. A tuskó azonban darabokra tört, és 
a belőle kiáramló vadméhek a bajnok egyik trükkjét sem tudták értékelni.

2.

A 19. század sportolói alkoholt, koffeint, nitroglicerint és ópiumot alkalmaztak. A tel-
jesítményfokozás eszközeivé itt tehát már a gyógyszerek válnak, amelyek súlyos szö-
vődményeket okozhatnak. Az első regisztrált haláleset a Bordeaux-Párizs kerékpár-
versenyen történt, ahol sztrichnin-túladagolás miatt vesztette életét Arthur Linton.

20. század technikai robbanása, az orvostudomány és a gyógyszeripar fejlődése 
nyomán olyan anyagok jelentek meg a gyógyászatban, amelyek a központi idegrend-
szer, a szív és vérkeringés vagy a hormonális rendszer működésen keresztül befolyá-
solják az izomtevékenységet és a teljesítményt. A 20. század első felének klasszikus 
doppinganyagai a központi idegrendszeri izgatószerek (például az amfetamin és 
származékai), a fájdalomcsillapítók és nyugtatók (kodein és származékai) és a nar-
kotikus kábítószerek (morfin és származékai) voltak.

A 20. századi olimpiák első megdöbbentő eseménye az 1960-as római Olimpiai Játé-
kokon történt. A 23 éves dán kerékpáros Knud Jensen a 63 mérföldes versenyen 6 mér-
földdel a cél előtt összeesett és meghalt. Később kiderült, hogy a halálát nem csak a nagy 
meleg és a kimerültség okozta, hanem az edzőjétől kapott nagy adag amfetamin.

A kábítószerek használata a hozzászokás veszélye miatt az amatőr sportban nem 
terjedt el. Ugyanakkor a profi sportban, különösen a kokain- és a morfinszármazékok 
több sportoló karrierjét kettétörte.

1 Forrás: Pucsok József előadása a Mindentudás Egyetemén, i. m. 
http://www.nice.hu/index.php ?action=full&id=335283
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2/3b 
DOPPINGOLÁS ÉS FAIR PLAY

Szöveges kártyák

3.

A II. világháború végéig a szintetikus hormonokat csak szűk orvosi körökben ismer-
ték. A pozitív nitrogénegyensúly kialakítása miatt ezek az anyagok a sérült szöveteket 
is helyrehozták, ezért elkezdték koncentrációs táborok foglyainak kezelésénél is al-
kalmazni. Egy amerikai orvos, aki amúgy amatőr súlyemelő volt, saját magán végzett 
vizsgálatokkal bizonyította e szerek előnyös hatását, az izomtömeg és izomerő foko-
zódását. Miután tapasztalatait súlyemelő magazinokban közölte, az 50-es évek végé-
től világszerte elkezdődött az anabolikus szteroid-őrület. Az 50-es évektől elsősorban 
a testépítés és a nehézatlétika területén terjedt el e hormonkészítmények használata. 
Al Feurbach amerikai súlylökő az egyik divatos készítményről, a dianabolról így nyi-
latkozott: „Dianabol, dianabol, ez vezet a sikerhez, dianabollal mindenkit legyőzöl, ha 
csak a többiek is nem használják.”

Az anabolikus androgén szteroidok használata tablettás és injekciós készítmények 
formájában terjedt el. A szájon át szedhető készítmények gyorsan felszívódnak, míg 
az injekciós változatok elhúzódó hatásúak, felszívódásuk lassú, ún. retard készítmé-
nyek. Eleinte olyan sportágakban kaptak szerepet, mint a súlyemelés, a gerelyhají-
tás, a súlylökés, a diszkosz- és kalapácsvetés, később az úszók, futók, kerékpárosok 
és a   tornászok között is elterjedtek. Legnagyobb fogyasztói a testépítők voltak, és 
így létrejött a bűvös hármas: megfelelő mennyiségű hormon + fehérje + optimális 
edzésprogram = maximális teljesítmény.
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4.

A NOB felismerte, hogy a sportolók felnyitották Pandora szelencéjét, és az 1968-as 
mexikói olimpián törvényt fogadtak el a gyógyszerek ellenőrzéséről. 1972-ben a mün-
cheni olimpián már 2000 vizeletminta vizsgálatára került sor, és 9 pozitív esetet talál-
tak, elsősorban központi idegrendszeri stimulánsokat. 1975-ben a NOB kibocsátotta 
első tiltó doppinglistáját, és 1976-ban a montreali olimpián az anabolikus androgén 
hormonok is tiltó listára kerültek.

A sportoló számos előnyt vár a doppinganyagok alkalmazásától, nem biztos azon-
ban, hogy fel tudja mérni a hátrányukat. A Nemzetközi Antidopping Ügynökség 
(World Anti-Doping Agency = WADA) azokból a vegyülettípusokból, amelyek tel-
jesítményfokozó hatásuk mellett károsan hatnak az egészségre, összeállított egy listát, 
melyet időszakosan frissítenek. Ennek első csoportját alkotják a tiltott szerek. 

A NOB, a WADA és a magyar kormány rendelete alapján az anabolikus hormo-
nok a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek csoportjába tartoznak. Hasz-
nálatuk szabályozva van. Nagy biológiai aktivitással rendelkező vegyületek, amelyek 
rendkívül káros mellékhatásokkal rendelkeznek.

Valamennyi anabolikus hormonra jellemző, hogy az alkalmazott mennyiségtől füg-
gően férfiasítanak (virilizálnak) és csökkentik az agyalapi mirigy életfontosságú hor-
monjainak elválasztását. A férfiasítás hatása különösen  női sportolókon látható. Ná-
luk a szedés hatására férfias izomzat, hangmélyülés, szőrzetnövekedés az állon és az 
arcon, kopaszodás, a mellek zsugorodása, a menstruáció felborulása vagy megszűnése, 
a méh sorvadása jelentkezhet. A hatás növésben lévő, fiatal gyermekeknél – például 
tornászoknál – különösen káros, ugyanis a hossznövekedésért felelős csövescsontok 
végein lévő porcszövet elcsontosodik: lezáródik és leáll a hossznövekedés, és így ala-
csony termetű, rövidebb végtagokkal rendelkező, erős izomzatú egyedek alakulnak 
ki. A női tornasportban nem véletlenül élveznek elsőséget a tizenévesek.

Jelentősek továbbá a pszichológiai, idegrendszeri változások, amelyek agresszi-
vitásban, hangulatváltozásban, depresszióban és egyéb pszichotikus jelenségekben 
mutatkoznak meg. A fizikai és pszichikai összeomlás természetesen a hormonok sze-
désének időbeli abbahagyása esetén elkerülhető, hosszabb ideig tartó szedés esetén 
azonban az egyre súlyosbodó szövődmények a szervezet pusztulását eredményezik.
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2/3c 
DOPPINGOLÁS ÉS FAIR PLAY

Szöveges kártyák

5.

A tiltott szereket használó sportolók és az irányító szakemberek számos manipuláci-
ós lehetőséget találtak és alkalmaznak a doppinganyagok és bomlástermékeinek el-
fedésére, a laboratóriumi kimutathatóság megzavarására. Bizonyos gyógyszerkészít-
ményekkel manipulálni lehet a tiltott listán lévő doppingszerek anyagcseréjét és ki-
mutatását. A NOB az ilyen gyógyszereket tiltott szerként kezeli és használatukat kor-
látozza vagy tiltja. Ilyenek a probenicid, a bromantán, az epitesztoszteron, a plaz-
mapótszerek, a penicillin, a kefalosporin stb.

A kémiai manipulációk mellett a vizeletgyűjtéssel és -leadással kapcsolatos fizikai 
manipulációk is ismertek. Ezt a sportolók „öntésnek” nevezik. Az öntés célja, hogy 
az ellenőrzésre küldött vizeletgyűjtő edénybe a gyógyszert szedő sportoló vizelete 
helyett idegen, gyógyszert vagy bomlásterméket nem tartalmazó vizelet kerüljön. Az 
öntésnek többféle módja van. Az egyik az, hogy a hónaljba vagy láb közé helyezett 
tasakból ügyes mozdulattal ürítik az idegen vizeletet a gyűjtőedénybe. Előfordul a 
verseny utáni katéterezés, amikor a húgyhólyagot idegen, doppinganyagot nem tar-
talmazó vizelettel töltik fel.

6.

A genetika fejlődése, a teljes emberi génkészlet megfejtése a jelen és a jövő kutatá-
saiban, így a sport területén is nagy szerepet kap. Új tudományág, a sportgenomika 
vizsgálja a genotípusban rejlő variációk szerepét a teljesítmény-élettannal összefüg-
gésben. A génkezelés előnyeire a sportolók joggal tarthatnak igényt izom-, ízületi 
és sportsérüléseik gyógyításában. Ugyanakkor a génkezelés lehetőséget biztosít az 
izomműködés befolyásolásával a teljesítményfokozásra, a genetikai szintű doppingra 
is. A WADA 2002-ben felhívást tett közzé, melyben figyelmeztet ezekre a veszélyekre, 
és nemzetközi összefogást sürget a géndopping megelőzésére és a génmanipulációk 
kiszűrésére.

WADA nyilatkozata szerint a genetikai szintű beavatkozások a gyógyítás szempont-
jából ígéretesek, de megvan a visszaélés lehetősége. A nyilatkozat kimondja, hogy a 
dopping fogalmát ki kell terjeszteni a nem engedélyezett génátviteli technológiákra 
is. A kimutatási módszereket folyamatosan fejleszteni és finomítani kell, amelyhez 
széles körű szakmai, társadalmi és politikai szerepvállalás szükséges. 

Az európai fejlesztésű diagnosztikai eszközök alkalmazásának elősegítése a 2006-os 
téli és a 2008-as nyári olimpián megakadályozhatja a géndopping elterjedését a profi 
és az amatőr sportvilágban. Mindezek érdekében a sportolók, az európai és nemzet-
közi sportszervezetek, a kormányok segítségére és együttműködésére van szükség.
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2/3d 
DOPPINGOLÁS ÉS FAIR PLAY

Szöveges kártyák

7.

Egy amerikai szociálpszichológiai kutatás szerint az élsportolók több mint fele még ak-
kor is vállalná a doppingot, ha annak következtében jelentősen megnőne a később be-
következő halál kockázata, amennyiben az hozzájárul a győzelméhez. Hollósi Ildikó, a 
Sportkórház doppinglaboratóriumának vezetője szerint a serkentőszerek használatá-
nak két nagy kockázata van. Az egyik kockázat a versenyzők szervezetében bekövetke-
ző gyökeres és bajosan visszafordítható változás. Az anabolikus szteroidok, azaz a test-
építő férfi nemi hormonok rendszeres szedése teljesen felborítja a hormonháztartást. 

A szakirodalom említi, hogy a versenyzők egy idő után kénytelenek az egyensúly 
visszaállítása végett női nemi hormonokat magukhoz venni. Más szerek szívnagyobbo-
dást és ideggyengeséget okoznak. A másik veszély, amelytől tarthat a versenyző, a le-
bukás. Egyre fejlettebb analitikus eljárásokkal ellenőrzik  a versenyzőket. Nem csupán a 
dobogósokat, hanem véletlen kiválasztással bárkit verseny előtt és után. Sydneyben a vi-
zeletvizsgálatokon kívül immár vérvétellel is meggyőződhettek arról, hogy „tiszta”-e a 
versenyző. Ma már alkalmaznak olyan kiegészítő vizsgálatot is, amely ha nem is bizonyít, 
de a gyanút felkelti. Például a tesztoszteronszintet a korábbival is összehasonlítják. Nagy 
eltérés esetén további tesztek következhetnek. A magyar olimpikonok idehaza a sportor-
vosoknál mindazokon a teszteken átmentek, amelyekre a verseny helyszínén számíthat-
tak. Persze nincsen tökéletes módszer, és nincs csalhatatlan és megtéveszthetetlen dop-
pingbizottság. A sportorvosi intézet laboratóriumvezetője ismeri azt az underground iro-
dalmat, amely állítólag kimutathatatlan, de veszélyes szereket ajánl. Nincs kizárva, hogy 
a titkos tanácsadók és a sportolók egy része próbálkozik e szerekkel.

8.

A rendszeres testnevelés, a szabadidő- vagy a versenysport sajátos eszközeivel le-
hetővé teszi, hogy testben és lélekben egészségesek maradjunk, és a modern európai 
elvárásoknak megfelelő generáció nőjjön fel. A sport az egészséges életre való ne-
velés egyik legfontosabb eszköze. Egészséget, örömet és boldogságot sugároz, pozitív 
életmintát közvetít, és megjelenít egy közösséget. Megtanít az önmagunkért és má-
sokért való felelősségre és a csapatszellemre. Lényegében elsősorban szellemi és in-
tellektuális tevékenység. Alapvető és legfontosabb értéke és vonzereje is az esélyek 
egyenlősége: sokak szerint a sport a demokrácia iskolája.

Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a sporton belül etikai hanyatlás indult meg, ami 
annyit jelent, hogy a sport értékei egyre inkább devalválódnak, a győzelemért folyó 
könyörtelen küzdelemben jelen van a csalás és a manipuláció. A tiltott szerek és mód-
szerek használata a teljesítményfokozás céljából már jó néhány évtizede jelen van 
a sportmozgalomban, és az ellene való harc sokszor kilátástalannak tűnik. Manfred 
Donike német professzor, aki a NOB által végzett doppingellenőrzés vezéralakja volt, 
egy alkalommal így nyilatkozott: „A manipulált sün már célban volt, amikor a kontroll 
nyúl még el sem indult.”
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2/4 
DOPPINGOLÁS ÉS FAIR PLAY

Csoportos feladatlap

Olvassátok el a szöveget, és annak alapján töltsétek ki értelemszerűen a következő táb-
lázatot! Ha valamire nem tudjátok a választ, hagyjátok üresen a helyet! 

Miért doppingoltak/
doppingolnak a spor-
tolók? 

Milyen szereket hasz-
náltak/használnak 
a sportolók az általatok 
megismert szövegben?

A vizsgált korszak: 

Újabb (megelőzendő) veszély:

Milyen veszélyeket rejt 
magában a doppingo-
lás?

az egészségre nézve:

etikai szempontból:

Kik és hogyan küzde-
nek a dopping ellen?

szervezetek:

módszerek:

eredmények:

Milyen manipulációkat 
használnak a doppingo-
lás elfedésére?


