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Előszó

Függetlenül az ilyen vagy olyan állásfoglalásoktól vagy véleményektől, meg kell állapítani, 
hogy a dopping kérdése és annak ismétlődése nem csupán az Európai Unió és az Európa Tanács 
közelmúltban kiadott különféle jelentéseiben kimondott elvek, hanem a doppingellenes 
küzdelem feltételezett hatékonyságának hiányát is felveti. Ily módon e jelentés mindenekelőtt az 
Európai Unió azon hatásköreivel kíván foglalkozni, amelyek a dopping elleni küzdelmet 
szolgálják, valamint tanulmányozni kívánja, hogy hol tartanak jelenleg a biológiai kutatások, és 
hogyan valósul meg a doppingellenes küzdelem.

1. Európai szintű dopping elleni küzdelemre irányuló nemzetek feletti 
politika fokozatos létrehozása

Bármiféle beavatkozás megkezdése előtt mindenképpen szükségesnek tűnik egy ilyen jellegű 
dopping elleni küzdelemre irányuló politika alapvető indokaira vonatkozó semleges kérdések 
feltétele. Attól függően minősül a dopping problémának, vagy sem, hogy a sportvilág szereplői 
milyen koncepció szerint gyakorolják tevékenységüket. Hogyha az egyes angolszász 
országokban vagy az Egyesült Államokban kialakuló nézőpont szerint a sport látványosságának 
szemszögéből tekintjük a kérdést, akkor a tisztességes játék szabályai nem tűnnek alapvetően 
fontosnak, a dopping pedig végső soron csupán egy eszköz a teljesítmény, tehát a sport 
„látványos” jellegének növelésére. Viszont amennyiben a sportverseny nézőpontjából vizsgáljuk 
a kérdést, amikor a sportoló saját fizikai képességei és az edzések számítanak, a sportolók 
képességei állnak szemben egymással, akkor a dopping e természetes verseny gondolatát 
hiúsítja meg. Vagyis tehát még maga a dopping elleni küzdelem elve sem magától értetődő, ha 
valaki elutasítja a „politikailag korrekt” alapelvet, és ha globálisan igyekszünk vizsgálni a 
dopping problémáját. 

A dopping elleni küzdelem nem új jelenség, és a nemzeti jogszabályok különböző 
megközelítéseket alkalmaznak a dopping korlátozására. Úgy tűnik, hogy nemzetközi szinten 
sem a szövegek hiánya jelenti a problémát, hanem inkább ezek figyelmen kívül hagyása, 
esetenként a koherencia hiánya, és főleg az, hogy a megfogalmazott elvek nem kötelezőek, így 
gyakran csupán jámbor óhajok maradnak. Az egyes tagállamok különbözőképpen működnek 
annak megfelelően, hogy egyedül az állam foglalkozik a sportügyekkel, vagy éppen 
ellenkezőleg, megosztja e hatásköröket más szervezetekkel, vagy azokra ruházza e hatásköröket. 
Harmonizáció nem várható, sőt azt a sportvilág képviselői nem is óhajtják.

Az Európai Unió rendszeresen kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint dopping elleni 
küzdelmet kíván folytatni a sportban, és gondosan hangsúlyozta, hogy az e kérdéshez 
kapcsolódó tétek igen sokfélék: a sport, a média, a politika, az orvostudomány és a társadalom 
területét érintik. A fehér könyv főként a sport társadalmi szerepét említi, és úgy fogalmaz, hogy 
a dopping „veszélyes az egyéni és a közegészségre, a szabad és egyenlő verseny elvére, és a 
sport megítélésére nézve”. Tehát az Európai Uniónak más politikák útján kell többé-kevésbé 
közvetlenül elérnie a sportot és a doppingot, azonban nehezebben képzelhető el egy uniós 
hatáskörbe tartozó, doppingra irányuló külön politika.

Felmerül tehát a dopping elleni küzdelem jellegének kérdése: kell-e harcolni a dopping ellen 
azért, mert meghamisítja a sportolók közötti küzdelmet, vagyis a sporttal és a sportlátvánnyal 
kapcsolatban álló cégek, következésképpen a hivatásos szerkezetek (a tőzsdei eredmények és a 
szponzorok szintjén is) versenyét, vagy e küzdelmet végső soron csupán etikai vagy 
közegészségügyi kérdésekben kell megvívni? Ismét visszatérünk arra a fő kérdésre, amelyet az 
Európai Parlamentben fel kell tenni, vagyis arra, hogy mi indokol egy ilyen beavatkozást. 
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A dopping kétségkívül a sportetika szabályaival ellentétesnek tűnik, azonban megállapítható-e 
valamely törvény vagy jog megsértése? Míg a büntetés teljes mértékben indokoltnak tűnik azok 
esetében, akik a sportolót doppingolásra ösztönözték, vagy azt megkönnyítették számára, addig 
a sportoló büntetőjogi felelősségre vonása úgy tűnik, hogy kevésbé hatékony megoldás. Attól 
függően ugyanis, hogy a sportoló teljes mértékben tudatában van, vagy sem annak, hogy 
dopping hatású készítményeket használ, a vétkesség eltérő.

Az Unió égisze alatt vagy ösztönzése nyomán a dopping elleni küzdelem megszervezése tehát 
azt feltételezi, hogy az illetékes európai testületek világos jogi állásfoglalást fogadjanak el a 
sportversenyek során alkalmazott gyakorlat minősítéséről, valamint egy harmonizált politika 
céljairól. E végcélok alapján három modell határozható meg:

Az 1. modell a doppingkérdést a közegészség szempontjából közelíti meg. Ez teljesen racionális 
álláspont, (részben ezt fogadták el Franciaországban, amikor a közegészségügyről szóló 
törvénykönyvben több szöveget egységes szerkezetbe foglaltak), azonban idővel ez ahhoz vezet, 
hogy a sportolók nem kapnak mentességet. A megszabott normák, a létrehozott ellenőrzések és 
szervezetek célja, hogy együttesen védjék az egyéneket. Kutatják és ismerik a dopping hatású 
készítményeket és eljárásokat, azonban a hatóságok (különösen az európaiak) a 
sporthatóságokra bízzák a "tagok" által folytatott gyakorlatok szabályozását és ellenőrzését. A 
normatív rendelkezés nem akadályozza az orvosi kutatásokat, de elvárja a készítmények és 
eljárások sporttevékenységre kifejtet lehetséges hatásainak nyilvánosságra hozatalát. Ily módon 
például a gyógyszeripari laboratóriumoknak lehet, hogy teszteket kell elvégezniük, és azok 
eredményét közölniük kell mind az egészségre vonatkozóan, mind pedig a tekintetben, hogy 
miért marad el a teljesítmény.

A 2. modell az, amelyik a legegyenesebb úton közelíti meg a dopping kérdését, de kizárólag 
sportetikai szempontból tekinti azt. A doppinghasználat rendkívül változatos módozatai miatt 
nem lehetséges ésszerű módon egységes szabályozást létrehozni az összes tudományágra. Egy 
hatékony doppingellenes szabályozásnak feltétele, hogy nagyon pontosan meg kell határozni a 
sport értékeit, amelyeket nem szabad megsérteni, valamint a sportolók különleges jogi státuszát. 
Tulajdonképpen arról van szó, hogy külön szabályozást kell létrehozni, egy adott csoportra, egy 
„közösségre” nézve, amely a népesség perifériáján helyezkedik el. Szabadon forgalmazható 
termékek használata, sőt még birtoklása is tilos a sporttevékenységet folytatókon túl a 
környezetük számára is. Az ellenőrzések célja a csalások kiszűrése, és nem az egyének 
egészségének védelme, mert teljes mértékben elképzelhető, hogy egy dopping hatású 
készítmény nem veszélyes az egészségre. A sportversenyen résztvevők közötti egyenlőség 
megőrzésének logikája azt kívánná, hogy az összes szereplő azonos technikával és eszközökkel 
rendelkezzen. Mivel ez az előfeltétel jellegénél fogva teljesíthetetlen, a sportetika sérelme elleni 
küzdelem soha nem lesz teljes, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem kell harcolni ellene.

A 3. modell az, amelyik a legegyszerűbben illeszkedik az Európai Unió hagyományos 
hatásköreibe, ennek a végrehajtása jár a legkevesebb költséggel, azonban a kérdésre vonatkozó 
konszenzusos párbeszédtől szándékosan eltávolodik. A sportot tehát úgy közelítik meg, mint 
egy szabadelvű társadalomban végzett közönséges gazdasági tevékenységet. A fő szabály a 
szabadság és a verseny tiszteletben tartása. A tervbe vehető szabályozások a közjoghoz 
tartoznak, mivel a sportoló egyszerű piaci szereplő. Meg lehet állapítani szabályokat a munkajog 
és a bérből és fizetésből élő védelme alapján, vagyis meg lehet tiltani valakinek tevékenysége 
gyakorlását, ha az általa használt készítmények vagy technikák a saját vagy mások egészségére, 
épségére nézve kockázatot jelentenek. A motorsportok esetében gondolhatunk ilyenkor az 
alkohol felderítésére, azonban ezek az ellenőrzések nem jogszerűbbek a tömegközlekedésben 
dolgozó járművezetők körében módszeresen végzett ellenőrzésnél.
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2. A dopping biológiai vetületei: módszerek, szűrés és kockázatok

2009 elején a Doppingellenes Világkódex lesz a referencia az UNESCO-egyezményt aláíró 
sportintézmények és országok számára. A tilalmi listára való felvételhez a készítménynek elfedő
anyagot kell tartalmaznia, vagy az alábbi három kitétel közül kettőnek teljesülnie kell: 1) 
hozzájárul, vagy alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a sportteljesítmény javításához; 2) 
potenciális vagy valódi kockázatot jelent az egészségre; vagy 3) használata ellentétes a 
sportszellemmel. E három kitétel egyike sem elegendő önmagában ahhoz, hogy egy készítményt 
felvegyenek a tilalmi listára.

2.1. A készítmények kiszűrése két formában történik:

a) Közvetlenül: A csúcstechnológiának köszönhető előrelé p é s e k  vitathatatlanok 
(kromatográfiai technikák, tömeg-spektrometria és a radioizotópok, például a HPLC, az LCMS-
MS, az IRMS használata), és technikailag lehetséges valamennyi ismert dopping hatású anyag 
kimutatása. A kiszűrés terén a jövőt a metabolomika és a proteomika jelenti, amelyek 
molekuláris biológiai eszközök, és az új molekulák, valamint a genetikai dopping kiszűréséhez 
szükségesek. A biztató adatok ellenére a kiszűrés igen nehéznek bizonyul, és csupán részlegesen 
hatékony több okból:

- Természetesen csak a keresett anyagcsoportokat vagy módszereket szűrik.

- Az eredmények mindig vitathatóak, mert fennáll a hiba kockázata: hamis pozitív 
eredmények (egy hiba, ami doppingként jelenik meg), vagy hamis negatív eredmények 
(bizonyos készítmények már kiürülnek a szervezetből az ellenőrzés idejére, vagy más 
készítmények szedése elfedi a jelenlétüket, vagy egyáltalán nem is szűrik az anyagot).

b) Közvetett: Ennek az eljárási módnak az a célja, hogy javítsa a szűrés érzékenységét, 
hatékonyságát, és visszatartó erejű legyen. A cél, hogy olyan markereket adnak egy biológiai 
mintához, amelyek jelentős mértékben megváltoznak dopping esetén. A közelmúltban 
vérazonosítót tartalmazó útlevelet hoztak létre, de felmerül a kérdés, hogy nem volt-e ez elsietett 
lépés. A szervezés, a módszertan, a preanalitika, a technikák, a használt felszerelések, a 
jegyzőkönyvek és a megvalósítás nem tűnik elegendően átgondoltnak.

2.2. Jelenlegi és jövőbeli doppingmódszerek

Úgy tűnik, hogy az elmúlt tizenöt év alatt a használt készítmények nem sokat változtak: a 
tesztoszteron és a növekedési hormon továbbra is napirenden van. Mindazonáltal meg kell 
jegyezni, hogy egyre kedveltebb az EPO valamennyi formájának használata, mivel ez az 
egyetlen anyag, amely egymagában is elősegíti a teljesítménynövekedést (kitartás), bármilyen 
kapcsolódó edzés nélkül. A doppingmódszerek jelenlegi változása nagy mértékben érinti azon 
szedésmódokat, amelyek egyre inkább hozzáférhetőek és „kényelmesek” (bőr alá fecskendezés, 
zselék, mikro-adagok…).
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2.3. A jövő módszerei

A következő 5-10 évben nem új módszerek megjelenésére kell számítani, hanem sokkal inkább 
már létező új módszerek továbbfejlesztésére, különös tekintettel a következőkre:

- A növekedési tényezők. Terápiás célokra már évek óta használják sérülés vagy sebészi 
beavatkozás után a károsodott szövetek gyógyulásának elősegítésére és a gyorsabb felépülés 
biztosítására. Ebben a folyamatban úgy működnek közre, hogy ösztönzik az új sejtek 
képződését, és felügyelik azután e sejtek specializálódását annak megfelelően, hogy milyen 
szövetekbe kell beépülniük: bőr, izom, ín, ínszalagok… A sportorvosi baleseti sebészetben az 
első eredmények igen látványosak.

- A genetikai dopping: Hatékonyságát embernél nem mutatták ki, mert az etika és a dopping 
tilalma miatt az emberen végzett tudományos kísérletek minden formája tilos. Viszont 
állatoknál eredményeket mutatott. A legfrissebb tapasztalatok szerint az IGF1 egerek 
izomzatába történő befecskendezése határozottan megakadályozza az izomzat életkorhoz 
kapcsolódó összeesését, és az ezzel párosuló izomerő-csökkenést is. E terület tehát érdekes 
sportban doppingcéllal kifejleszthető technikák szempontjából.

2.4. Egészségügyi kockázatok

Hivatalosan az egészségügyi veszély a dopping elleni küzdelem fő oka. A káros hatások 
számos tényezőtől függenek (az elfogyasztott anyagok jellege, a fogyasztás időtartama, az 
adagolás és a sportoló általános állapota, használt mennyiség). Több készítmény szedéséhez, a 
gyakran szupraélettani adagokhoz kapcsolódó kockázatok igen kevéssé ismertek, annál is 
inkább, mivel az orvosi etika és a doppingtilalom minden emberen végzett tudományos 
kísérletet tilt. A kockázatok két fajtája emelhető ki:

a) Általános kockázatok: Egy dopping hatású készítmény elfogyasztása egy másik 
bevételét is maga után vonhatja, amely az első anyag hatását elfedi, vagy csökkenti. 
Ehhez még hozzá lehet adni a fertőzés veszélyét is, ami a befecskendezéssel történő 
adagolásnál léphet fel.

b) Speciális kockázatok: Minden gyógyszercsoportnak megvannak a sajátos másodlagos 
káros hatásai. Ezt még ki kell egészíteni a pszicho-aktív készítmények fogyasztásához 
kapcsolódóan kialakuló függőség kockázatával. 

Két fontos megjegyzést kell tenni az orvosi kérdésekkel foglalkozó rész keretében. Az első a 
személyes szabadsággal kapcsolatos. A vérvétel minden esetben a fizikai agresszió bizonyos 
formájával, a vizeletminta vétele a morális agresszió egy formájával jár (az alanynak meztelenül 
kell egy erre megfelelő helyiségben vizeletet ürítenie, két erre felhatalmazott személy 
felügyelete mellett). Egy kerékpáros versenyzőn évente számos ellenőrzést végezhetnek 
(legalább 12 vérvizsgálat, 4 vizeletvizsgálat, és verseny közben is több ellenőrzés). Ha a 
dopping tilos az etika nevében, nem tekinthető úgy, hogy egy sportoló számára az, hogy 
doppingellenes teszteknek veti magát alá, a szabadságát sérti? Ugyanez a helyzet az ADAMS-
programmal (doppingellenes adminisztrációs és kezelési rendszer), amivel a sportolókat napról 
napra lokalizálni lehet. A második megjegyzés a dopping elleni küzdelem rendkívül magas 
költségével kapcsolatos. Például a 800 kerékpárost érintő vérazonosítót tartalmazó útlevél 6 
millió euróba kerül. Egyetlen teljes dopping elleni teszt pedig 1000 euróba. Ily módon a dopping 
elleni küzdelem az országos és nemzetközi szövetségek költségvetésében nem elhanyagolandó 
részt tesz ki.
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3. Dopping, tesztek és szankciók négy nemzetközi szövetség (atlétika, 
kerékpározás, labdarúgás és úszás) gyakorlatának összehasonlítása révén

A sportban a programbeosztás általánosan nagyon megterhelő, ami megmagyarázza a dopping 
előtérbe kerülését. A versenyeket nem mennyiségi, hanem minőségi oldalról tekintve, ez a 
magyarázat még érthetőbb. Míg a csapatjátékokban szervezett sportversenyek száma nő az 
1980-as évek óta, addig az egyéni sportágakban ellenkező folyamat figyelhető meg. Például a 
kerékpározásban a versenynapok száma az 1980-as években szokásos 130 napról mostanra 80 
napra csökkent. Viszont e sportok esetében a nagy energiakifejtést követelő, magas szintű 
versenyek száma jelentős mértékben megnőtt. Ezen kívül számításba kell venni azt is, hogy az 
edzések során a terhelés mind mennyiségi szempontból, mind pedig az intenzitás százalékát 
tekintve nagy mértékben növekedett. Ily módon részben a doppingot használó és a doppingot 
nem használó sportolók meghallgatása alapján úgy tűnik, hogy az e versenyek előtti felkészítő 
edzések alkalmával fellépő fájdalom és sorozatos sérülések kérdése nyújt leginkább 
magyarázatot a dopping használatára.

A dopping elleni teszteket tekintve számos különbség van, nem csak a nemzetközi szövetségek 
között, hanem az országok között is. Mindenekelőtt egyértelmű különbség állapítható meg az 
információk kezelése terén, mivel egyes nemzetközi szövetségek kevés tájékoztatást közölnek a 
leleplezett doppingügyekről, míg mások kimerítő tájékoztatást adnak. A tesztek pozitív 
eredményét tekintve igen nagy különbségek mutatkoznak. Míg például 2004-ben atlétikában 
3,5% volt pozitív, addig úszásban ez az arány csupán 1,02% volt. A FIFA 0,12%-ot közöl az 
elmúlt tizenegy év viszonylatában. Ezek az adatok rendkívül meglepőek, mivel az atlétikában 
magyarázatul szolgáló okok (pénz, terhelés az edzéseken, külső nyomás stb.) jelen vannak az 
úszásban és a labdarúgásban is. Vajon kevesebb a dopping, vagy az ellenőrzések kevésbé 
megbízhatóak e másik két sportágban? A tesztek minőségét is relatívan kell kezelni, mivel 
például az utóbbi években a kerékpározásban a pozitív esetek számának növekedése a 
rendőrségi erők nyomozásainak tudható be. A tesztekkel kapcsolatban végül azt is meg kell 
jegyezni, hogy egyre gyakrabban mutatják ki a vadkendert, ami szórakozáskor használatos 
kábítószer, a doppingként használt készítmények szűrése során. Valamint, ahogyan arról már 
korábban esett szó, a szteroid hormonok is előkelő helyen állnak. Kiszűrhető anyag, ezért 
kérdés, hogy vajon a sportolók által leggyakrabban használt dopping készítmények közé 
tartozik-e, amikor ismernek nem kimutatható anyagokat is?

Ezek az eltérések a szankciók szintjén is megmutatkoznak. A sportolók büntetése eltér, a szerint, 
hogy melyik szövetséghez tartoznak. A vadkender fogyasztása esetén az IAAF 10 hónapig 
terjedő felfüggesztést szab ki, míg a FIFA csupán két hónapot. Ugyanez állapítható meg az 
országok összehasonlításakor is, mivel a vadkenderfogyasztó francia sportolók több, mint 
felénél a sporttól való eltiltás hat hónap, miközben Németországban vagy Belgiumban a 
sportolók kétharmada egyszerű megrovást kap. Ugyanez a helyzet a prednizolon esetében is, 
mivel a francia esetek egyharmadánál tizennégy hónap eltiltást kaptak, míg a belga sportolók,
akiknél kimutatták, valamennyien csupán három hónapot.

4. A sportélet résztvevőinek szerepe a dopping elleni küzdelemben

A dopping elleni küzdelem hatékonysága terén úgy tűnik, hogy nincsen koherencia, a felek 
célkitűzései nem azonosak. A sportvilág célja mindenekelőtt a teljesítmény javítása, és a 
gyógyszerkönyv (legális és …illegális) ebbe a logikába illeszkedik. A gyógyszeripar és a 
táplálék-kiegészítők gyártóinak célja a haszon optimalizálása. A sportvilág ezen iparágak 
kereskedelmi forgalmának csupán egy szelete, és a doppinghatású termékek értékesítése rossz 
kezelésének számos esetben inkább a doppingellenes hatóságok elvárásainak hiányos ismerete 
az oka, mintsem az ártó szándék. Ezért e három csoport számára a dopping elleni küzdelem nem 
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jelent prioritást, annak ellenére, hogy érzékenyek e kérdésre. Ezzel szemben a rendőrségi erők 
és a vámhatóságok fellépéseinek célja, hogy megakadályozzák a közrend bárminemű 
megsértését. Tehát a dopping nem tartozik ebbe a kategóriába, és a küzdelem költsége 
viszonylag magas a viszonylag enyhe büntetésekhez képest. E doppinghatású készítmények 
leleplezése tehát sokkal inkább a véletlennek köszönhető, mintsem egy határozott politikának. E 
megállapítást ki kell egészíteni azzal, hogy nincs egy olyan szervezet, amely összehangolná a 
dopping elleni küzdelemben előforduló különböző szereplők fellépéseit.

5. Öt forgatókönyv a dopping elleni küzdelemre vonatkozóan

E helyzetfelmérés alapján fontosnak tűnik öt forgatókönyvre vonatkozó javaslat megtétele, 
melyek az európai dopping elleni küzdelemre irányulnak. E forgatókönyvek figyelembe veszik 
egyúttal az értékelést, a dopping elleni küzdelemmel kapcsolatban az előző oldalakon kifejtett 
problémákat, valamint az Európai Unió e területre vonatkozó lehetséges intervenciós modelljeit. 
Egyszerű megállapításokból indulnak ki:

1. A dopping elleni küzdelem teljes kudarc
 A törvények, a rendeletek és az ellenőrzések semmit nem oldottak meg.
 Az ellenőrzések „ál pozitív” eseteket mutatnak ki.
 Az ellenőrzések tömegesen szűrik ki a „vadkendert” szívókat, ami felveti a kérdést: 

 a sportoló fogyasztókkal való egyenlő bánásmód tekintetében a 
közönséges polgárok közül kikerülő fogyasztókkal szemben.

 az ezen úgynevezett „gyenge” vagy „szórakoztató” kábítószerek 
társadalmi használatának szélesebb körű kérdése tekintetében.

 az egyes országokban eltérő büntetések kiszabásának kérdését illetően.
 Az „igazi ál negatívok” nem szerepelnek, mivel jelenleg kimutathatatlan 

készítményeket használnak.
 A küzdelem és az ellenőrzések tévutakhoz vezettek: a sportolók devianciájához és 

feketepiac kialakulásához.
 A küzdelem és az ellenőrzés elősegítették a veszélyes készítmények használatát.
 A dopping egyre nagyobb méreteket ölt.
 Egyes sportágakban soha nem „mutatják ki, vagy elrendezik az ügyeket”.
 Vagyis a dopping elleni küzdelem tehát nem védte meg a sportolók egészségét, sőt, 

talán még károsította is!

2. A dopping elleni küzdelem etikai problémákat vet fel:
 A sportolókat kisebb vagy nagyobb mértékben diszkriminálják az általuk űzött 

sporttól függően.
 Megkülönböztetést alkalmaznak az e sportokban és/vagy a származási országokban 

mozgó pénz szerint: ami az etikai problémákon túl egészségügyi problémákat is 
felvet.

 A dopping elleni küzdelem a magánélet durva megsértése, és a személyes 
szabadságot is sérti (vér- és vizeletvizsgálat).

3. Következésképpen a sportolókat másképp diszkriminálják és kezelik, mint az 
átlagos polgárokat. Miért nem hagyják jóvá ugyanezen intézkedések alkalmazását a 
politikai vezetőkre? A nagy iparmágnásokra? A nagyvállalatok felsővezetőire? stb.

4. Mivel a dopping eltörlése nem lehetséges azon sportérdek miatt, mely szerint érmeket 
kell szerezni, valamint a versenysport logikája és a vezetők nyeréshez fűződő érdekei 
stb. miatt, nem kellene inkább a sportolókat fenyegető veszélyeket csökkenteni a 
hosszú távú nyomon követés javításával?
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5. Nem kellene-e elindítani egy nagy epidemiológiai vizsgálatot annak megállapítására, 
hogy vajon a doppingot használó élsportolók több egészségi problémával küzdenek-e, 
gyakrabban betegszenek-e meg, több-e körükben a korai halál, mint az átlagembereknél?
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1. forgatókönyv: A tilalom fenntartása

Előnyök: Nincsen

Tapasztalt vagy várható 
problémák

Káros hatások Tervezendő kiegészítő 
intézkedések

Szankciók:

1. Polgárok besorolása: 
átlagos polgárok és 
civilek: a sportoló 
nem átlagos polgár

2. A dopping 
kiszűrésének 
problémái

3. Készítmények 
kiszűrésének 
problémái

4. Szövetségekhez 
kapcsolódó problémák

3a. Kétsebességű dopping 
(hivatásos sport és 
sportolók / amatőr sport és 
sportolók; szegény 
országok: fejlett országok 
stb.)
3b. Azon sportolók 
egészsége, akiket utána 
magukra hagynak

4a Az ügyek elkendőzése 
(egészséges és „eladható” 
sport megőrzése)

4b. Ellenőrzések 
szervezésének elmaradása

4c. Felül kell vizsgálni az 
országos szövetségek és az 
európai szövetségek 
kapcsolatát a felelősség 
megosztása érdekében?
4d. Az eredmények 
közzétételének hiánya, 
vagy nem teljes közzététele

2a. Tervbe kell venni egy 
hosszanti nyomon követést, 
sporttól függetlenül (jogi 
szempontból az egyéni 
szabadságok sérelméről van szó, 
mivel a sportoló beleegyezése 
szükséges)
2b. Sokkal több váratlan 
ellenőrzésre van szükség a 
versenyek előtt (ki indítja el? ki 
folytatja le?) 
3a. Ellenőrizni kell az ellátó 
hálózatokat és helyeket 
(személyi akták; helyek aktái 
stb.) és a sportoló közvetlen 
környezetét
3ba. Ki kell fejleszteni a régi 
nemzetközi sportolók 
epidemiológiai vizsgálatát
3bc. Hosszú távú orvosi 
felügyelet létrehozása
3bd. Több tájékoztató és 
megelőző kampányra van 
szükség
4a. Szükség van egy teljesen 
független szervezetre, amely az 
ellenőrzéseket szervezi és 
irányítja
4b. Külön szabályozásra van 
szükség az ellenőrzések 
elutasításának elkerülésére (lásd 
spanyolországi problémákat a 
labdarúgásban)
4c. A szövetségek és a vezetők 
számára szankciókat kell előírni

1 - 4. A szankciókat 
ki kell terjeszteni a 
klubvezetőkre, a 
szövetségekre és az 
orvosokra.
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2. forgatókönyv: A hivatásos sport illetve sportolók számára történő engedélyezés

Előnyök: A sportolók „egészsége” nyomon követhető, a jelenlegi helyzetet szabályozza

Tapasztalt vagy várható 
problémák

Káros hatások Tervezendő kiegészítő 
intézkedések

Szankciók:

1. Hogyan határozható 
meg, hogy mi a “valóban” 
hivatásos sport, és 
következésképpen egy 
sportra vonatkozó 
korlátozott kivételt kell 
meghatározni
2. Hogyan lehet egyazon 
szövetségen belül 
meghatározni a hivatásos 
és az amatőr közötti 
határt?

3. Mi a helyzet azokkal a 
fiatalokkal (kiskorúak), 
akik egy hivatásos 
sportban lépnek előre?

4. Mi a helyzet a sportok 
egyenlőségével?

1. A „hivatásos” sportok 
számának növekedése 
anélkül, hogy azok is 
lennének

2. Amatőrök, akik 
doppingszert szednek azért, 
hogy hivatásosok lehessenek

3a. Nehéz megvédeni azokat 
a fiatalokat, akik azért 
szednek doppingszert, hogy 
hivatásosak legyenek

3b. Nem áll fenn annak a 
kockázata, hogy a 
szövetségek fiatal 
sportolóállománya csökken, 
ha a szülők aggódnak?

1. Létre kell hozni a 
sportokról egy listát (kinek a 
hatásköre, és ki ellenőrzi?)

2. Létre kell hozni egy 
amatőr és egy hivatásos 
sportolói listát 
szövetségenként, de milyen 
gyakorisággal? Kinek a 
hatáskörébe tartozik?

3aa. Tervbe kell venni egy 
hosszanti nyomon követést, 
sporttól függetlenül (a 
sportoló beleegyezése 
szükséges) 
3ab. Sokkal több váratlan 
ellenőrzésre van szükség a 
versenyek előtt (ki indítja el? 
ki folytatja le?)

2. Ellenőrzés az 
amatőr sportban: ha 
pozitív az ellenőrzés 
eredménye, akkor nem 
léphet át a hivatásos 
szintre?
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3. forgatókönyv: Engedélyezés a szenioroknál

Előnyök: A sportolók „egészsége” nyomon követhető, a jelenlegi helyzetet szabályozza,
a „kiskorúakat” védi

Tapasztalt vagy várható 
problémák

Káros hatások Tervezendő kiegészítő 
intézkedések

Szankciók:

1. Hogyan biztosítható az 
ellenőrzés?

2. Mi a helyzet a sportolók 
közötti jogszerűséggel: 
kiskorúak, akik szenior 
kategóriába lépnek?

3. Szeniornak tekinthetők-e 
azok a „fiatalok”, akik 
szeniorrá lépnek elő? Az 
eredmény egy újabb kivétel 
a sportban.

1a. A kiskorúak szedhetnek 
doppingszert, hogy elérjék a 
szenior szintet

1b. Túl nagy az eltérés a 
fiatalok és a szeniorok 
szintje között
ugyanaz a helyzet, mint a 
hivatásos és az amatőr 
esetében

3a. Az ellenőrizetlen 
dopping növekedése azon 
kiskorúak körében, akik 
bármi áron el kívánják érni
a szenior szintet

1a. Tervbe kell venni egy 
hosszanti nyomon 
követést, sporttól 
függetlenül (a sportoló 
beleegyezése szükséges)
1b. Sokkal több váratlan 
ellenőrzésre van szükség a 
versenyek előtt (ki indítja 
el? ki folytatja le?)

3aa. Tervbe kell venni egy 
hosszanti nyomon 
követést, sporttól 
függetlenül (minimális 
versenyszint)
3ab. Sokkal több váratlan 
ellenőrzésre van szükség a 
versenyek előtt (ki indítja 
el? ki folytatja le?)

1b. A szenior szintre 
lépés tilalma azon 
kiskorúaknál, akiknél az 
ellenőrzés eredménye 
pozitív volt
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4. forgatókönyv: Maximális megengedett mérték megállapítása a teszteknél

Előnyök: A sportolók „egészsége” nyomon követhető, a jelenlegi helyzetet szabályozza,
„kíméletes” legalizálás

Tapasztalt vagy várható 
problémák

Káros hatások Tervezendő kiegészítő 
intézkedések

Szankciók:

1. Nehéz listát készíteni

2. Az ellenőrzésekhez 
kapcsolódó problémák

3.  Az ellenőrzések 
megszervezésével 
kapcsolatos problémák

1a. A markerek 
szintjének normalizálása 
érdekében sokféle és 
változatos technikák 
használata
1b. Elfedő készítmények 
használata

1a. A sportolók tájékoztatása 
és képzése

1b. Az edzők tájékoztatása és 
képzése
1c. Kötelező bejelenteni, hogy 
milyen készítményeket szedett 
a sportoló

2a. Szükség van egy teljesen 
független szervezetre, amely 
az ellenőrzéseket szervezi és 
irányítja
2b. Ellenőrző és nyomon 
követő szervezeteket kell 
létrehozni. Kötelező nyomon 
követés egy pontosan 
megjelölt szervezetnél, 
különben a verseny betiltása

3a. Tervbe kell venni egy 
hosszanti nyomon követést, 
sporttól függetlenül (a sportoló 
beleegyezése szükséges)
3b. Sokkal több váratlan 
ellenőrzésre van szükség a 
versenyek előtt

2b. Ha nincsen nyomon 
követés: a verseny 
betiltása
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5. forgatókönyv: A nagykorú sportolóknál teljesen szabad használat engedélyezése, 
kötelező nyomon követéssel

Előnyök: A sportolók „egészsége” nyomon követhető, a jelenlegi helyzetet szabályozza,
A sportolót átlagos polgárnak tekintik

Tapasztalt vagy várható 
problémák

Káros hatások Tervezendő kiegészítő 
intézkedések

Szankciók:

1. A doppinghasználat 
eseteinek 
megsokszorozódása

2. Igen korai 
doppinghasználat azon 
fiatal sportolóknál, akik 
magasabb szintre kívánnak 
lépni: a dopping a norma

3. Sportolók: gazdag 
klubok / sportágak, 
amelyek ismeretlen 
készítményeket vagy 
technikákat használnak, 
vagy vesznek igénybe

4. A sportról alkotott kép 
romlik

5. Létre kell hozni egy 
„egészségügyi” nyomon 
követést

1a. Különféle, az 
egészségre potenciálisan 
(különösen nagy dózisban) 
veszélyes készítmények 
használata
1b. Párhuzamos piac 
folyamatos működése

2a. Fokozott egészségügyi 
kockázat a növésben lévő 
fiatal sportolóknál

2b. Kétsebességes dopping: 
szegény és gazdag országok
3. Párhuzamos piac 
kialakulása 

4a. A sportolóállomány 
csökkenése
4b. A versenytől való 
elfordulás

1. Meg kell szervezni a 
sportolók hosszanti nyomon 
követését (egészségügyi 
célból)

1b. A készítmények 
ellenőrzésének javítása 
(nyomon követhetőség)

1c. A forgalmazási hálózatok 
jobb ellenőrzése szükséges

2aa. Meg kell szervezni a 
fiatal sportolók hosszanti 
nyomon követését 
(egészségügyi célból)
2ab. Figyelemfelhívó és 
tájékoztató kampányokat, 
projekteket kell szervezni 
(ki?)

3a. Meg kell szervezni a 
sportolók hosszanti nyomon 
követését (egészségügyi 
célból)

3b. Létre kell hozni a 
„lehetséges” készítmények 
rendszeresen frissített listáját

5. Ellenőrző szervezeteket 
kell létrehozni. Kötelező 
nyomon követés egy speciális 
szervezetnél, különben a 
verseny betiltása

1b. Büntetőjogi és 
pénzügyi szankciók, 
mint a 
droghálózatoknál

3a. Példát statuáló 
szankciók a vezetők, a 
sportolók és az 
orvosok ellen

5. Ellenőrzés 
hiányában: a verseny 
betiltása
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