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1. Téma indoklása
A soron következő XXXI. nyári olimpiai játékok, amelyet 2016. július 24.
(olimpiai falu megnyitásának időpontja) és 2016. augusztus 21. között rendeznek meg a
brazíliai Rio de Janeiróban, újból fokozottan a figyelem központjába állítja az élsportot,
az olimpián résztvevő versenyzőket, valamint a versenyzők teljesítményét. Ha a
versenyzőről kiderül, hogy doppingolással sikerült megszereznie egy adott helyezést,
akkor górcső alá kerül a vele dolgozó háttér szakemberek gárdája is, köztük az
egészségügyi csapat is. Az élsport évtizedek óta az emberi teljesítőképesség
maximalizálásának kiaknázását veszi célba, akár az életet is veszélyeztető mértékű
teljesítményfokozással. A versenyzők szervezete gyakran testi- és pszichológiai/lelki
sérülésekkel reagál a hihetetlen, és túlterhelést jelentő erőfeszítésekre. A versenyző
pedig sérülhet: testileg és lelkileg (pszichésen) is. Éppen ezért a versenyzők életének
sajátossága, hogy a sporttevékenységük miatt jóval többször találkoznak orvosokkal és
egészségügyi szakdolgozókkal: sportorvossal, szakorvosokkal, gyógytornászokkal,
dietetikusokkal, és más egészségügyi szakdolgozókkal, mint általában az emberek nagy
többsége. Ennek két oka van, egyrészt a sportversenyeken való részvétel orvosi
engedélyezése, másrészt a sportolásból adódó fokozott sérülésveszély, és az őket érintő
speciális állapotok, betegségek. Számos olyan, akár egészségügyi, doppingolás,
drogfogyasztás problémával találkozunk az olimpia közeledtével, amely folyamatosan
felvet megválaszolandó kérdéseket.
Hazánkban, 2015-ben a versenyidőszakon kívüli dopping ellenőrzésen
sorozatban megbukó versenyzők, majd jelen szakdolgozat lezárásáig (2016. április 30.)
megbukott versenyzők miatt, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók számára
korábban is megfogalmazott kényes kérdések továbbra is megválaszolásra várnak. Miért
vállalja a versenyző a lebukás lehetőségét? Nincs tisztában a következményekkel?
Milyen bizalom van a sportorvos, a szakorvos, a versenyzővel foglalkozó további
egészségügyi szakdolgozók és más személyek között? Bár a versenyzőnek kell vállalni
a doppingolás, tiltott teljesítményfokozó szer használata miatti büntetést, eltiltást,
meghurcoltatást, felvetődik a kérdés, hogy a versenyző miért vállal ekkora kockázatot,
hiszen számára a sport a „minden”?
Dietetikai szaktanácsadói munkám során, 2010 óta foglalkozom kimondottan
élsportoló versenyzőkkel. Ezen tevékenységen közben rendszeresen szembesülök azzal,
hogy a versenyzőknek minimális ismereteik vannak a sportteljesítmény fokozására
használt tiltott teljesítményfokozó szerekről, tiltott teljesítményfokozó módszerekkel
kapcsolatos információkról. Számos kérdés merül fel, amely csak akkor fogalmazódik
meg egyértelműen, és határozottan a gyakorlatban, amikor már doppingvétség miatt
eljárás alatt áll a versenyző. Elgondolkodtató, hogy valójában érti-e, a versenyző, hogy
számára mennyire veszélyes a dopping bármely formája? Hiszen a doppingolás az,
amely az egészségét, sportkarrierjét veszélyezteti, vagy mindkettőt tönkre is teheti!
Vajon fel van-e a versenyző kellőképpen világosítva, akár az orvosok, egészségügyi
szakdolgozók, akár a más sportszakemberek részéről? Előfordulhat-e, hogy azok
hibáznak, akik elvileg a pontos tájékoztatást adják, vagy kellene adniuk? Az orvosok és
egészségügyi szakdolgozók tevékenységükkel, óriási támogatást jelentenek a
versenyzők számára céljaik eléréséhez. Igyekszünk minél biztonságosabb ellátásban
részesíteni a versenyzőket. Ugyanakkor mi is emberek vagyunk, mi is hibázhatunk.
Dönthetünk rosszul, még akkor is, ha körültekintően, szakmai protokoll alapján
végezzük a munkánkat.
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A hiba lehet kisebb jelentőségű (nem megfelelő dokumentációvezetés, tájékoztatás
elmaradása, más egyéb), és lehet nagy horderejű is (doppinglistán szereplő hatóanyag
tartalmú gyógyszer és/vagy étrend-kiegészítő javaslat, műtéti hiba).
A versenyző számára egy hibás döntés, akár a versenyzői karrierjébe is kerülhet.
Számottevő problémaként merül fel hazánkba az orvosok és az egészségügyi
szakdolgozók leterheltsége folytán adódó, esetleges figyelmetlenség is. Kérdéses
jelentőségű, ám reális probléma lehet az orvosok és egészségügyi szakdolgozók tudatos,
aktív közreműködése a doppingvétségben, azonban erről nem állnak rendelkezésünkre
pontos adatok. Érdemes azt megvizsgálni, és elgondolkodnunk azon, hogy hozhatunk-e
olyan döntést a hivatásunkban doppingolás tekintetében, amely a mi számunkra lehet
szakmailag végzetes, akár a hivatásunktól való letiltást eredményezve. A hibás döntés
megvalósulhat leterheltség miatti fáradtságból, tévedésből, súlyosabb esetben a későbbi
következményeket tekintve, át nem gondolt szándékosságból is, vagy egész egyszerűen
a sport területére vonatkozó törvényi ismeretek hiányosságából. Jelentős előrelépés
lehet, ha vizsgálatom során bebizonyosodik, hogy az orvosokat és egészségügyi
szakdolgozókat érdekli ugyan a törvényi háttér, de valójában igen kevesen vesznek részt
olyan jellegű oktatáson, ahol biztonságosabb tudást szerezhetnének e téren. A jelenlegi,
azaz jogi szakokleveles képzésem számomra rámutatott azokra a szakmai ismereti
hiányosságokra, melyek nem csak a versenyzővel szemben lehetnek etikátlanok, de
magukat az orvosokat és egészségügyi szakdolgozókat is (például a versenyző általi
nyomás miatt) akár büntetőjogilag elítélhetővé tehetik. A jogilag is képzett orvosok és
egészségügyi szakdolgozók fontos szerepe, felelőssége, erre felhívni a figyelmet!
Sajnálatos módon a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, World Anti-Doping
Agency (továbbiakban: WADA) folyamatosan bővülő, sporttól eltiltottak listáján
magyar sportorvos is szerepel, dr. Vajda István sportorvos, aki 2017. október 13-ig lett
1
eltiltva sportszakemberi minőségében.
Vizsgálatom célja, hogy felismerjük, és tisztában legyünk azzal, hogy az
egészségügyi hivatásunk során az élsportban tevékenykedve ránk is várnak még
megoldandó problémák, szakma etikailag is, és általánosabb értelemben vett erkölcsi
szempontból is. Mivel ma hazánkban az orvosok és egészségügyi szakdolgozók számára
a folyamatos képzés kötelező előírás, így a feltárt hiányosságok pótolhatók, megfelelő
időben, és helyen. Főként szakmai továbbképzéseken, továbbá a még tanuló, leendő
orvosok, egészségügyi szakdolgozók számára akár az alapképzésben. A mi érdekünk is,
hogy képesek legyünk folyamatosan megfelelni a törvényességnek, a hivatásunknak, és
a versenyzői elvárásnak is a „Ne árts - Nil nocere" elv tisztességes betartása mellett úgy,
hogy büntetőjogilag is fedhetetlenek maradjunk!

1

WADA
PROHIBITED
ASSOCIATION
LIST,
2015,
prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-prohibited-association-list-en.pdf
PROHIBITED ASSOCIATION LIST im.}

December
[2016.04.22.]

23,
http://wada-main{továbbiakban:
WADA
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2. Kapcsolat feltárása az orvosok, egészségügyi szakdolgozók és a versenyző között
Amikor az ember megfogan, és nyilvánvalóvá válik, hogy emberként fejlődik, embrió és
magzati korában is vizsgálhatják, megszületve pedig emberként az orvosokkal, és
egészségügyi szakdolgozókkal a kapcsolat igen csak széleskörűvé válik. Számtalan
orvossal és egészségügyi szakdolgozóval találkozhatunk megszületésünk pillanatától
kezdve, pl.: szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő, csecsemőápoló, védőnő,
gyermekorvos, iskolaorvos, majd a versenyző esetében már kiskorúként is belép a
sportorvos, és versenyzővel foglalkozó egészségügyi szakképesítéssel rendelkező team
tagjai is.
A versenyzőket körülvevő orvosok és egészségügyi szakdolgozók csapatához jó néhány
szakmát képviselő egészségügyi szakember tartozik még: sportorvosok, szakorvosok,
fogorvosok, laboratóriumi dolgozók, asszisztensek, ápolók, gyógytornászok,
dietetikusok.
A versenyző (beteg) számára nagy jelentősége van annak, hogy ha egészségügyi
problémája adódik, akkor valóban a megfelelő egészségügyi szakember, szakemberek
kezeljék. Egészségügyi probléma esetén, mégis gyakori, hogy nem egyértelmű a
versenyző számára, hogy kit keressen meg, egy adott egészségügyi problémával. Ezért
előfordulhat, és gyakran elő is fordul, hogy például gyógytornász helyett, „önjelölt”
csontkovácshoz, vagy önmagát mozgásszervi probléma kezelésében járatosnak
feltüntető „mozgásterapeutához”, dietetikus helyett élelmiszermérnökhöz, biológushoz
fordul. Ezeknek az önjelölt „tanácsadóknak” semmilyen törvényben előírt titoktartási
kötelezettségük nincs, ami külön veszély, mert kifecseghetik a versenyző (beteg)
egészségi állapotának egyébként védett adatait! A versenyző ebben nem különbözik
attól az átlagembertől, aki az egészségügyi problémája esetén, azonnali és tökéletes
megoldást szeretne.
2.1. Az orvosok és egészségügyi szakdolgozók meghatározása
Mivel az egészségügyi dolgozó sokkal tágabb területet határoz meg, mint az
egészségügyi szakképesítés birtokában munkát végző (viszont nem biztos, hogy
egészségügy területén tevékenykedő) egészségügyi dolgozó, ezért arra kívánok
rávilágítani, hogy számos esetben ez a kérdés kardinális jellegű probléma lehet!
Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (továbbiakban: EÜ tv) határozza meg a
fogalmakat, ami alapján eldönthető, hogy valójában ki az egészségügyi szakképesítés
2
birtokában tevékenykedő szakember.
2.1.1. Szakképesítés
Ismernünk kell a szakképesítés fogalmát, hogy szükség (igény) szerint
ellenőrizni tudjuk, hogy az egészségügyi szakembernek tűnő személy valóban a
megfelelő képesítés birtokában vizsgál, kezel, gyógyít bennünket. Minden egészségügyi
tevékenység végzésre jogszabályban meghatározott, arra jogosító végzettséggel
rendelkező személy jogosult. Ez lehet Magyarországon szerzett, és lehet
Magyarországon honosított, illetve elismert, alap-, közép-, emeltszintű, illetve felsőfokú
szakképzés, vagy felsőoktatási szakképzésen, oktatáson megszerzett szakképesítés,
továbbá felsőoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében
megszerzett végzettség, és szakképzettség, valamint egészségügyi szakirányú szakmai
képzés, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során megszerzett
3
képzettség, amit külföldön szerzett.
2
3

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, {továbbiakban: 1997. évi CLIV. im.}
1997. évi CLIV. im
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2.1.2. Egészségügyi dolgozó
Maga az egészségügyi dolgozó tulajdonképpen bárki lehet, aki egészségügyi
szolgáltatásban részt vesz. Kezelőorvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai
szakpszichológus, védőnő, laborasszisztens, műtős, ápoló, röntgen asszisztens,
gyógytornász, dietetikus, azaz bármilyen egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
dolgozó. Az is egészségügyi dolgozó lehet, akinek bár nincs egészségügyi
szakképesítése, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók
által ellátandó feladatokban. Például orvos írnok, adminisztrátor, ők egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező személy szakmai felügyelete alatt dolgozhatnak.
2.1.3. Orvos
Az orvos olyan szakképzett egészségügyi dolgozó (adott személy), aki
rendelkezik az orvoslásra jogosító végzettséggel és annak az országnak a törvény által
előírt engedélyével, ahol a tevékenységét végzi. Tevékenysége keretén belül, az
egészséges páciensek esetében egyéni szinten prevencióval (szűrővizsgálatok,
felvilágosítás), betegek esetében a betegséggel járó panaszok kezelésével, a betegség oki
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gyógyításával foglalkozik. Meghatározza a szükséges vizsgálati eljárásokat, kidolgozza
a terápiás és/vagy orvosi beavatkozásokhoz szükséges tervet. Összességében
felelősséggel tartozik a beteg gyógykezelésért.
2.1.4. Egészségügyi szakdolgozó
Nem orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, klinikai szakpszichológusi végzettséggel,
de egyéb egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy. Az ebbe a körbe tartozó
szakmai csoportokat a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet, 1. melléklete sorolja fel.
Ezek a fogalom meghatározások a legtöbb egészségügyi dolgozóknak sem
mindig egyértelműek, nem a törvényi megfogalmazás hibájából, hanem a vonatkozó
törvény ismeretének hiányossága miatt! Abszolút félrevezető lehet (szándékosság
feltételezése nélkül!), egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy esetében,
ha egy egészségügyi intézmény területén bérel egy úgynevezett „táplálkozási
tanácsadó” vagy „alternatív mozgás- és masszázsterapeuta” irodát, rendelőt (akik tudása
nem az előírt egészségügyi szakképesítéshez, hanem különféle 3-4 hetes, vagy csak
csupán néhány alkalmas „tanfolyamhoz” köthetők). Ilyen esetekben a versenyzők, mint
betegek hihetik azt, hogy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi
dolgozóval találkoznak, az egészségügyi szolgáltatás, vagy egyéb szolgáltatás keretén
belül. A megtévesztést erősítheti, ha az orvosokra jellemző fehér köpenyben végzik a
munkájukat. Ezért kifejezetten ajánlott, hogy képesek legyünk megkülönböztetni, hogy
ha igénybe vennék egy szolgáltatást az egészségünkkel kapcsolatban, hogy
egészségügyi szolgáltatóval, vagy egy más jellegű szolgáltatóval kívánunk kapcsolatba
lépni, az egészségünk tekintetében.
Íme, egy példa:
A sportpszichológusok benne lehetnek a versenyzőt támogató szakmai csapatban, de a
szaktudásukhoz nem meghatározott egészségügyi szakképesítés szükséges, és nem is
szerepelnek az egészségügyi szakmai kódjegyzékben; tehát nem egészségügyi
szakdolgozók, hanem ha egészségügyi szolgáltatás keretében dolgozók, akkor csak
5
szimplán egyéb egészségügyi dolgozók. Ha nem egészségügyi szolgáltatás keretében
dolgozik, akkor még csak nem is egészségügyi dolgozó.
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Orvos, Egészségügyi Fogalomtár, http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Orvos [2016.04.22.]

5 http://kereso.enkk.hu/ [2016.04.22.]
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„Az a pszichológus, aki csak oklevéllel rendelkezik, ám az egészségügyi végzettséget
adó klinikai szakvizsgával nem, nem jogosult önálló egészségügyi tevékenység
6
végzésére.”
Könnyen megkülönböztethető a pszichológus az orvosi végzettségű pszichiátertől. A
pszichiáter orvosi egyetemet végez, általános orvosként végez. A pszichiátriai
alapszakvizsga, 5 éves képzési program után szerezhető meg. A pszichiátria alap
szakképesítésre ráépíthetőek különféle szakvizsgák, például pszichoterápia,
addiktológia, gyermekpszichiátria. A pszichiáterek jogosultak gyógyszeres terápia
7
végzésére is.
A pszichológus bölcsészkarra jár (például az Eötvös Lóránd Tudományegyetem), öt
8
éven keresztül pszichológiát tanul. Tulajdonképpen viselkedés elemző szakember lesz.
Ezt
követően tovább képződhet,
és
szakvizsgázhat
például klinikai
9
szakpszichológusként, ekkor már egészségügyi szakdolgozónak számít.
Jelentős kérdés egy ilyen esetben, hogy azok orvosok és egészségügyi szakdolgozók,
akik együtt dolgoznak az egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi
dolgozóval, mit észlelnek a fenti említett problémából, illetve értik-e a problémát, és
hogyan kezelik azt?
Megtévesztő lehet az is, ha ezek, a más szakterületen - akár tiszteletre méltóan
kiemelkedően tevékenykedő - de nem egészségügyi szakdolgozóként megjelenő
szakemberek, olyan társaságok, szövetségek tagjai (pl.: Magyar Sporttudományi
Társaság, Magyar Sportorvos Társaság, Magyar Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottsága,
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége-tiszteletbeli dietetikus cím viselője), amely
az orvoslásra és/vagy egyéb egészségügyi szakdolgozói tevékenység jogos végzésére
utalhatnak. Sajnálatos módon gyakorlati tapasztalataim alapján, ezekről a versenyzők
nagy százaléka nem tud.
A versenyző (beteg) nagy valószínűséggel nem ismeri azokat az előírásokat,
amelyek alapján beazonosíthatja, hogy a vele együtt dolgozó orvosok és egészségügyi
szakdolgozók, ahhoz hogy egészségügyben tevékenykedjen, rendelkezik-e a 2003. évi
LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről által
előírt megfelelő engedélyekkel:
- az egészségügyi tevékenységnek megfelelő egészségügyi szakképesítést igazoló
okmányokkal
- közhiteles, érvényes alap-, és nyilvántartási működési engedély az adott
területen
- szakhatósági érvényes, hatályos engedélyek, nyilvántartások
- adott időszakra egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás (vállalkozó)
- egyéb vonatkozó engedélyek (pl.: közhiteles szakértői engedély)
Azok az orvosok és egészségügyi szakdolgozók, akiknek nincs közhiteles, érvényes
nyilvántartási működési engedélye az adott területen (mert még nincs meg, vagy lejárt,
vagy eltiltották, vagy egyéb okból), felügyelet mellett dolgozhatnak, és a munkájukért,
az őket felügyelő szakember, vagy az őket foglalkoztató egészségügyi szolgáltatás
vállalja a felelősséget, amennyiben egészségügyi szolgáltatásban dolgoznak. Az
orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak, a munkavégzés jellegétől függően
(közalkalmazottként, alkalmazottként, vagy vállalkozó egészségügyi szolgáltatóként) a
működése idején és helyén biztosítania javasolt a rá vonatkozó jogosítványokat, hogy
kérésre bemutathassa azt!
6 http://www.pszichotrend.hu/gyakorikerdesek.php#qa_7 [2016.04.22.]
7

A pszichiátriai szakképzés tematikája http://semmelweis.hu/pszichiatria/files/2013/02/pszich_szakkepz_tematika.pdf [2016.04.22.]
BA képzés, http://pszichologia.elte.hu/oktatas/ba-kepzes/ [2016.04.22.]
9 http://pszichologus-maganrendeles.hu/kulonbseg-pszichologus-pszichiater/ [2016.04.22.]
8

8

Ezzel kerülhető el a bizalmatlanság, és teljesíthető a törvényi előírások betartásának az
ellenőrzése. Felmerülhet most már a korábban említett kérdés a versenyző esetében
konkrétabban is!
Egy egészségügyi intézményben (rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást és/vagy
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, valamint az egészségügyi államigazgatási
szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak) helyet kapó XXX
elnevezésű osztályon dolgozó ember, akinek semmilyen egészségügyi szakképesítése
sincs, de teljesen más szakterületen megszerzett doktori fokozattal, és doktori jelzővel,
vajon milyen egészségügyi minőségben dolgozik ott? Természetesen ezt a munka, vagy
egyéb szerződése, remélhetőleg pontosan leírja. Az viszont egyértelmű, hogy
egészségügyi szempontból csak olyan egészségügyi dolgozó lehet, akinek igazolhatóan
nincs egészségügyi szakképesítése.
Megteremtődik-e a lehetősége arra, hogy egészségügyi szakképesítéssel nem
rendelkező egészségügyi dolgozóként, olyan kompetenciát sugalljon, úgy viselkedjen, a
ruházatban is úgy jelenjen meg, mellyel azt hiheti a versenyző (beteg), hogy
egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, és így bizonyos egészségügyi területeken
kompetenciákkal is bírhat? Bár használhatja a doktori címét, de ha névvel, pozícióval
megjelenített kitűzőt visel, egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi
dolgozóként egy egészségügyi intézményben, álláspontom szerint jelentősen félrevezető
lehet a doktori címének használata, és etikátlan is.
Véleményem szerint ezek olyan problémák, amelyek megtévesztésre adhatnak
lehetőséget, és amelyek a versenyzők (betegek), irányába szélesebb körű tájékoztatást
igényelnének. A több éves versenyzőkkel történő munkám során, számos olyan
egészségügyi dokumentációnak tűnő elemzést kaptam a versenyzőktől a versenyzőkről
kiállítva (ezek között a 2016-os nyári olimpiára készülő versenyző is van), mely
egyértelműen azt bizonyítja, hogy a törvények nem ismerése, vagy elítélhetőbb esetben
a be nem tartása, a kompetencia határok átlépésére ad lehetőséget, mégpedig úgy, hogy
ez nyilvánvalóan orvosok és/vagy egészségügyi szakdolgozók együttműködésével
történik. Nem állíthatjuk, hogy ezek a határátlépések rosszindulatból, vagy direkt
történnek. Előfordulhat, hogy ők maguk sincsenek tisztában ezzel a jogi helyzettel, vagy
valamilyen okból függenek (pl.: munkakörileg) az adott egészségügyi szakképesítéssel
nem rendelkező egészségügyi dolgozóktól, és egyszerűen nem mernek kérdezni, vagy a
felsőbb vezetés felől tájékoztatást kérni. Az viszont bizonyos, hogy a versenyző számára
végzetes hiba is előfordulhat a sportkarrierjét tekintve, például dopping tiltólistán
szereplő hatóanyag tartalmú készítmény ajánlása esetében a versenyző irányába
bármilyen szaktudású egészségügyi dolgozó részéről. Sajnálatos módon ezzel is
találkoztam a dietetikai praxisom során.
A versenyző saját maga felelős minden olyan szabály megszegéséért, amely
szabályszegés akár a tudtával, akár a tudta nélkül úgy befolyásolja a teljesítményét,
hogy az kimeríti a mindenkor hatályos dopping előírások megszegését. A versenyző
azért bízik meg az orvosokban és/vagy egészségügyi szakdolgozókban, hogy a
sportkarrierjét kiteljesíthesse.
2.2. A versenyző meghatározása
A 2004. évi I. törvény a sportról (továbbiakban: Sport tv) rendelkezik számos
fogalom meghatározásban.
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2.2.1. Sportolás meghatározása
A sportolás lehet fizikai, és/vagy szellemi teljesítőképesség adott szinten történő
megtartására, vagy annak fejlesztésére szolgáló tevékenység valamely sportág
meghatározott szabályainak keretein belül. Történhet szervezetten, akár sportegyesület,
sportszövetség keretén belül (versenyszerűen sportolva), akár szabadidő eltöltéseként
kötetlenül. Mindenki tetszés szerint eldöntheti, hogy naponta fél órát jógázik, vagy 10
kilométert fut a saját kedvére, vagy versenyeken kívánja megmérettetni magát,
szervezett háttérrel.
2.2.2. Versenyző vagy sportoló?
A sportoló széles körű megfogalmazás. Minden természetes személy
beletartozik, aki sportol. Az a sportoló, aki olyan szervezett és/vagy engedélyezett
versenyeken, illetve versenyrendszerben vesz részt, melyeket hivatalos
sportszövetségek rendeznek, versenyszerűen sportol, azaz versenyző. A versenyző lehet
amatőr, vagy jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen sporttevékenységet folytató,
10
úgynevezett hivatásos sportoló.
A fenti fogalmak értelmezésében álláspontom alapján, a magyar jogrendszerben minden
versenyző sportoló, de nem minden sportoló versenyző. Mivel a versenyző az, akinek
speciális a sportolói felkészülése, és mert szervezett versenyeken (ahol szabályok,
előírások vannak) méretteti meg a teljesítményét, maximálisan tartózkodnia kell a
különféle tiltott teljesítményfokozó szerektől, módszerektől, így jóval többet kell
találkoznia olyan orvosokkal és/vagy egészségügyi szakdolgozókkal, akik a célja
elérésében támogatják őt. A WADA szerinti sportoló meghatározása, a Nemzetközi
Doppingellenes Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat), amely magyar
fordításában:„Sportoló: Olyan személy, aki sporttevékenységet folytat nemzetközi
szinten (az egyes nemzetközi szövetségek általi meghatározás szerint) vagy nemzeti
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szinten (az egyes nemzeti doppingellenes szervezetek általi meghatározás szerint).”
A Szabályzat alapján a sportoló egy jóval szűkebb meghatározás alá esik, a magyar
Sport tv meghatározásához viszonyítva. Ennek oka abban keresendő, hogy a sporthoz
mindenkinek alkotmányos joga van hazánkban, de ha valaki már nemzeti vagy
nemzetközi szinten kíván sportolni, akkor elsőként is igazodnia kell a
versenyszabályokhoz, és akár szerződést is kell kötnie valamelyik hazai
sportszervezettel, amely szerződés szintén szabályoz.
A szakdolgozatomban a versenyző meghatározást tartom megfelelőnek.
2.2.3. Versenyző (beteg) az egészségügyi ellátásban
Természetesen ehhez azzal is tisztában kell lennünk, hogy versenyzőként milyen
a jogállásunk az egészségügyben. Az egészségügy lerövidíti a megfogalmazást, hiszen
alapjában véve elsőként mindenki ember, és csak másodlagosan, harmadlagosan lehet
minősíteni az embert, de az egyszerűség kedvéért, aki egészségügyi ellátást vesz
igénybe, az EÜ tv betűje szerint "beteg". Egyszerűsített meghatározás, amit
szinonimákkal is lehet megnevezni, például: páciens, kliens. Az én vizsgálatom
tárgyában versenyző, hiszen ő is ember. Így lehet, hogy a legegyszerűbb elnevezést
használjuk az EÜ tv alapján, azaz, a versenyző betegnek számít, amennyiben igénybe
vesz egészségügyi ellátást, vagy abban részesül. Az élsportban részt vevő versenyzők,
az átlagembernél jóval többször találkoznak orvosokkal és/vagy egészségügyi
szakdolgozókkal, az egészségügyi ellátás keretén belül, már említett okok miatt.
10
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2004. évi I. törvény a sportról {továbbiakban: 2004. évi I. törvény a sportról im.}

Doppingellenes Világszervezet (World Anti-Doping Agency): 2015. évi Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat, 84.o.,
http://antidopping.hu/editor_up/2015-WADC-Final-HU.pdf [2016.04.22.] {továbbiakban: 2015. évi Nemzetközi Doppingellenes
Szabályzat im.}
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2.3. Az orvosok, egészségügyi szakdolgozók és a versenyző közötti kapcsolat
Elengedhetetlen hogy a versenyző értse, hogy miért az orvos és/vagy
egészségügyi szakdolgozó az, aki az egészségében tudja támogatni! Az EÜ tv- t azzal a
céllal alkotta meg a jogalkotó, hogy meghatározza azokat a szabályokat, feladatokat,
amelyekkel támogatandó maga az egyén, és ezen keresztül a magyar lakosság egészségi
állapotának javítása. Az egészséget befolyásoló feltételek, eszközrendszerek, ezek
megvalósításában résztvevő közreműködők feladatait is meghatározza. Továbbá
szükséges volt teremteni, az egészségügyi szolgáltatások, tevékenységek általános
szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit.
Biztosítani kell az egészségügyben dolgozók, és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó
intézmények védelmét is, amelyhez elengedhetetlenné vált a jogaik és kötelezettségeik
meghatározása.
2.3.1. Az egészségügyi ellátás jelentősége
Az egészségügyi ellátáson azon egészségügyi tevékenységek összességét értjük,
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amely a beteg egy adott egészségi vagy betegségi állapotához köthető.
Az
egészségügyi ellátáshoz egészségügyi szaktudás, azaz orvos és/vagy egészségügyi
szakdolgozó kell. A versenyző, mint beteg számára is lehetővé kell tenni, hogy a
sporteredményeihez az egészségének megőrzésével, a betegségeinek szakszerű
kezelésével járulhassunk hozzá. A versenyzők sajátos helyzetük miatt folyamatosan
igénybe veszik az egészségügyi ellátást, ahhoz hogy versenyeken indulhassanak. Ha
feltételezzük, hogy a versenyző egészséges, akkor is szükséges például sportorvosi
vizsgálat (vérvétel, EKG, vérnyomásmérés), mert csak sportorvosi engedély birtokában
vehet részt a versenyrendszerben. Továbbá a doppingolás tekintetében létezik egy
úgynevezett biológiai útlevél, amely tartalmazza a versenyző egészségügyi paramétereit.
Ezek alapján, egy erre a célra, tematikusan kifejlesztett szoftver segítségével,
kiszűrhető, hogy egy versenyző egyes laborparaméterei hogyan változnak, saját
magához képest, ezen keresztül pedig, hogy doppingolt-e vagy sem.
2.3.2. A versenyző, mint beteg jogai és kötelezettségei az egészségügyi ellátásban
Alapvető jogunk van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy
maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmunk
csillapításához és szenvedéseink csökkentéséhez. Továbbá, jogszabályban
meghatározott keretek között, ha fizetve van az egészségügyi ellátás igénybevételére
jogosító járulékunk, akkor az egészségi állapotunknak megfelelő, folyamatosan
hozzáférhető egészségügyi ellátást igénybe vehetjük. Az egészségügyi ellátás során
biztosítania kell az egyenlő bánásmód elvét is, az egészségügyi szolgáltatónak, valamint
tiszteletben kell tartania az emberi méltósághoz való jogunkat. Az orvosi, egészségügyi
titoktartáshoz való jogunk, olyan szigorúan veendő jog, amelynek be nem tartását csak
törvény rendelheti el. Például mások életének, testi épségének és egészségének védelme
teheti ezt szükségessé, továbbá az egészségi állapot károsodásának kivédése érdekében,
a szükségesség mértékéig lehet bizonyos információkat átadni. Van önrendelkezési
jogunk (például halálunk utáni holttest felajánlásunk), beleegyezési jogunk (amikor
elfogadunk egy kezelést), és visszautasítási jogunk (javasolt kezelés visszautasítása)
ezek a jogok is kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozhatóak.
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A tőlünk elvárható módon felelősséggel tartozunk a saját egészségi állapotunk
tekintetében. A mi döntésünk, hogy járunk-e preventív céllal egészségügyi szűrésekre,
amelyekkel betegségek kialakulását, vagy meglévő betegség rosszabbodását előzhetjük
meg. Rajtunk áll, hogy megfogadjuk-e az orvos, és/vagy egészségügyi szakdolgozó
javaslatait, tanácsait, vagy visszautasítjuk azokat. Mi is kötelesek vagyunk az orvost
és/vagy egészségügyi szakdolgozókat állapotunktól függően az állapotunkat befolyásoló
és más szükséges információval ellátni, azaz gyógyulásunk érdekében együttműködni
velük. Amennyiben egészségügyi intézménybe megyünk (kerülünk), kötelesek vagyunk
a házirendet betartani, tiszteletben tartani a többi beteg jogait.
2.3.2.1.Beteg jogok a versenyzők speciális helyzetének tekintetében
A versenyző számára az egészségének védelmére, fejlesztésére használható
lehetőségek megismerése, nem csak az egészségét, hanem a teljesítményét is
befolyásolja. A versenyző a sportkarrierjét veszi alapul, így számára olyan szintű
tájékoztatást kell biztosítani, amely ezt is figyelembe veszi. Olyan tájékoztatást, amelyet
megért az egészségi állapotával kapcsolatban, és képessé válik a kapott információk
alapján dönteni, az egészségi állapotával összefüggésben. Mivel speciális a versenyző
helyzete, olyan jellegű kérdések is felmerülhetnek, hogy a verseny helyszínén milyen
egészségügyi ellátásokat tud igénybe venni, és helyileg, időben hogyan tudja azt
igénybe venni. Alapjoga tájékoztatást kérni, és kapni a saját betegjogairól és azok
érvényesítéséről, az egészségügyi szolgáltatókról, azok egészségügyi ellátásairól, arról,
hogy hogyan érheti el őket, és hogy hogyan veheti azokat igénybe. A versenyző bárhol
is vesz igénybe Magyarországon egészségügyi ellátást, minden esetben joga van
(természetesen akkor, ha olyan állapotban van, hogy ezeket a jogokat érvényesítheti) az
állapotával kapcsolatos dokumentációba betekinteni, joga van arra, hogy arról másolatot
kapjon (szükség szerinti díj megfizetésével). Joga van kapcsolatot tartani bárkivel, és
joga van saját felelősségére elhagyni az egészségügyi intézményt. Gyakran fordul elő,
hogy egy verseny miatt olyan döntést hoz a versenyző, amely egy orvos és/vagy
egészségügyi szakdolgozó számára nem elfogadható. Például felreped a focista szája,
mert összefejeltek a sporttársával a mérkőzésen. Az orvos a pálya szélén ellátja,
tájékozatja a focistát, hogy most 30 percig feküdnie kellene. A focista egyeztet az
edzővel, majd a focista azt a döntést hozza meg, hogy ő visszaáll a mérkőzésbe, az edző
beleegyezésével. Ha állapota megengedi, dönthet a szükséges egészségügyi ellátás
elfogadásában vagy visszautasításában. Például Erőss Zsolt hegymászónak egy sérülés
után el kellett döntenie, hogy vagy amputálják a lábát, ebben az esetben még van
lehetőség a hegymászásra. Ha viszont nem végzik el az amputációt, akkor megmarad a
13
sérült lába, de nem folytathatja a hegymászást. Egészségügyi szakdolgozóként nem
lepődtem meg, amikor hegymászó sportolóként inkább az amputáció mellett döntött.
2.3.2.2.Beteg kötelezettségek a versenyzők speciális helyzetének tekintetében
A tőlünk elvárható módon felelősséggel tartozunk a saját egészségi állapotunk
tekintetében. A versenyzőnek épp oly nagy szerepe, továbbá kötelezettsége is van a
saját egészségi állapotának megőrzésében és javításában, mint a vele dolgozó
orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Amennyiben az orvosnak és/vagy
egészségügyi szakdolgozónak tudomására jut, hogy a versenyző olyan, nem tiltólistás,
de mégis egészségkárosító szert, módszert vagy tevékenységet végez vagy alkalmaz,
kötelessége a versenyző figyelmét felhívni azok veszélyére!
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2013.
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A versenyzőnek nem csak joga, hanem kötelessége is, hogy alaposan tájékozódjon az
egészségével kapcsolatos felmerülő kérdésekben. Az orvosoknak és egészségügyi
szakdolgozóknak pedig kötelessége a megfelelő tájékoztatás. Amennyiben nem a
megkérdezett orvos és/vagy egészségügyi szakdolgozó a kompetens a válaszadásban,
akkor a versenyzőt a megfelelő orvoshoz és/vagy egészségügyi szakdolgozóhoz kell
irányítania, hogy elkerüljenek egészséget veszélyeztető helyzeteket, állapotokat.
2.3.3. Az orvosok, egészségügyi szakdolgozók és a versenyző egészségügyi ellátása
Az orvosok és egészségügyi szakdolgozók tevékenysége érinti a kezelt betegek
(versenyzők) legjelentősebb értékeit, az élethez való jogát, az egészségét, az emberei
méltóságát, személyiségi jogait. Megbízni valakiben, akivel először találkozunk, rábízni
magunkat nem könnyű, de szükségszerű a betegségeink megelőzésében, és/vagy annak
gyógyításában.
Az orvos jog, amely a jogtudomány, azon belül a jogalkotás része, annak
gyakorlata fiatal, új jogterület, amely bár folyamatosan fejlődik, azonban csak az
orvosokat említi. Ennek oka a magyar egészségügy orvos központúsága, amely miatt a
jogalkotók gyakran megfeledkeznek arról a tényről, az egészségügy nem (egyébként a
többi egészségügyi szakdolgozó létszámához képest alacsonyabb létszámban vannak
14
jelen az orvosok) jóval bővebb, mint maga az orvostársadalom. Megítélésem szerint
szükségszerű változtatásokkal azonban összes egészségügyi szakdolgozókra
ráilleszthetővé válhat! Az orvosokon kívül, számos olyan egészségügyi szakdolgozó is
van, aki ma már kompetenciája alapján orvosi jelenlét nélkül képes és tud a betegségek
megelőzésében és a gyógyításában hatékonyan tevékenykedni.
2.3.3.1. Kezelési „szerződés”
A társadalom létét erősen befolyásolja a társadalom tagjainak egészségi állapota,
15
a betegségek megelőzése, és azok gyógyítása. Ennek érdekében jelenleg az orvosok
és/vagy egészségügyi szakdolgozók és versenyző (beteg) között, olyan polgári jogi
szerződés jön létre, amelyben a felek (az orvosok és/vagy egészségügyi szakdolgozók,
és a betegek) egyenrangúak, autonómok, és mellérendeltek. Ha viszont szerződés van,
akkor bizonyos esetekben jogsértés is előfordulhat, amelyekben a szerződésszegés ide
16
vonatkozó szabályait lenne szükséges alkalmazni, ez a kontraktuális felelősség. A
magyar joggyakorlat azonban jellemzően a deliktuális felelősséget, azaz a szerződésen
16
kívüli okozott kár megtérítésének szabályait alkalmazza. Gyakorlatban ennek előnyeit
a károsult beteg élvezi.
Vannak viszont olyan sajátosságok, melyekre nem alkalmazhatók. Kivételek itt is
vannak, hiszen egy fogpótlás esetén, vagy a lassan szokásosnak nevezhető nem
balesetből eredő, hanem kozmetikai plasztikai beavatkozásokra (bár a jelen helyzetet
tekintve egyre inkább emelkedő tendenciát mutatnak ezek a beavatkozások mutatói,
még az esetleges eredménytelenségek napvilágra kerülése ellenére is) a beteg joggal vár
el biztonságos eredményt.
Maguk az orvosok is egyetérthetnek azzal, hogy Németországhoz hasonlóan,
rendezni lehetne, kellene a betegek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók közötti
jogviszonyt. Ez a jogviszony jelenleg hazánkban, egyszerűnek tűnő eredmény nélküli,
de gondossági kötelmen, elvárható gondosságon alapuló polgári jogi szerződésben
valósul meg.
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Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008, 10. o.
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Már több mint, 30 évvel ezelőtt kezdeményezte Jobbágyi Gábor egyetemi tanár az orvos
és beteg korrekt jogviszonyának kialakítását és törvénybe való beillesztését, mint
„orvosi kezelési szerződés” létrehozását, sajnálatos módon sikertelenül. Amikor az
Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága meghívta az 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) tervezetének vitájára szakértőnek, akkor
terjesztette elő az úgynevezett „orvosi kezelési szerződés” hazánkban történő
17
bevezetésére részletesen kidolgozott javaslatát, amely elutasításra került. A 2013.
február huszonhatodikán kihirdetésre kerülő Ptk. semmilyen tekintetben sem
18
tartalmazza az orvos (egészségügyi szakdolgozó)- beteg jogviszonyának rendezését.
2.3.3.2. Az orvosok és egészségügyi szakdolgozók felelőssége a versenyző egészségi
állapota tekintetében
Az orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak nem csak a versenyző
egészségének, teljesítményének doppingmentes javítása a feladata, hanem a kellő
tájékoztatás biztosítása a versenyző részére, a lehetséges terápiák, azok szóba jövő
mellékhatásainak elmagyarázása, visszakérdezés a versenyzőtől, hogy valóban tud-e
már tájékoztatáson alapuló döntést hozni, vagy további információk szükségesek a
számára. Sajnálatos módon vannak olyan esetek, amikor a versenyző olyan helyzetbe
kerül, amikor nincs döntési lehetősége, például: életveszélyesen megsérül a
sporttevékenység közben vagy azon kívül. A fentiek alapján, tehát akkor dönt jól a
versenyző a dopping vétség lehető legbiztosabb elkerülésének érdekében, ha alaposan
tájékozódik az őt körülvevő orvosok és egészségügyi szakdolgozók tekintetében is.
Mivel számára a doppingolás vétségének elkerülése kiemelt jelentőségű, így
javasolhatjuk a versenyzőknek, hogy a saját maguk, és sportkarrierjük érdekében
ellenőrizzék az orvosok és egészségügyi szakdolgozók tevékenységére vonatkozó
engedélyeit, és az azonosító iratokat. Minden esetben írásos véleményt, ajánlást kellene
kapniuk, amelyen szerepelnie kell mindennek, amit az orvos vagy egészségügyi
szakdolgozó neki elmondott, a dátum, a szakdolgozó aláírása, a pecsétje, vagy a
működési engedély száma, mellyel beazonosíthatóvá válik mindenki számára!
Természetesen az orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak minden
sportolóval, minden beteggel foglalkozniuk kell, akikkel kapcsolatba kerülnek
tevékenységük során (még akkor is, ha valamilyen okból megtagadják az ellátásukat,
mert ebben az esetben biztosítani kell maguk helyett kompetens kollégát).
Ugyanakkor, egy versenyző egészségügyi ellátásához sokkal több ismeretre van a
szükség, mint más klienseknél, például: dopping tiltólistán lévő készítmények,
hatóanyagok nevének ismerete, ezeknek a javasolt gyógyszerekben, étrendkiegészítőkben való lehetséges előfordulása, és ezek ellenőrzése. Ezek a tennivalók egy
szabadidő sportoló esetében nem feltétlenül szükségesek. Az orvos és/vagy
egészségügyi szakdolgozó tevékenysége során nincs eredményfelelőssége (kivétel
például plasztikai sebészet), joguk van a vizsgálati és terápiás módszerek
megválasztására, de felelősek is a választott eljárásért!
Ám ezek a tények, nem jelentik azt, hogy ne lenne többszörös felelőssége az
orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak, hiszen jó néhány szakmai, és etikai
szabály, valamint a már említett „elvárható gondosság” bizony esetekben mérhető is
lehet. Ezeket a versenyző (beteg) maximálisan elvárhatja az őt kezelő orvosoktól és
egészségügyi szakdolgozóktól.
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Valóságban azonban, és igen csak leegyszerűsítve jelenleg minden kockázat a
versenyzőé (betegé)! Honnan tudja a versenyző, hogy mi miért történik az „ő
érdekében”? Honnan tudja a versenyző, hogy a teljesítményére hogyan fog hatni a
javasolt terápia, gyógyszer, étrend-kiegészítő, pszichoterápia, egyéb javaslatok?
Kiskorú versenyző esetében a törvényes képviselője (szülő, gyám, kijelölt törvényes
képviselő) hogyan vehet részt az orvosokkal és egészségügyi szakdolgozókkal való
kapcsolattartásban?
Éppen ezért, az alapos, részletes tájékoztatás az egyik legfontosabb támogatás,
amit az orvosok és egészségügyi szakdolgozók részéről a versenyző irányába, a
sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szerek, módszerek használatának
megelőzése területén megfelelő, napra kész tudással kell biztosítani. Jelenkorunkban az
orvosok és egészségügyi szakdolgozók jelentős része nincs tisztában sem az élsport
sajátosságaival, sem a törvényi kötelezettségükkel, mert az nem feltételezhető hogy
hanyagul végzik a munkájukat. Ezek a tudásbeli hiányosságok azonban kihatnak az
élversenyző életére, teljesítményére, és az orvosi, egészségügyi szakdolgozói munkára
is!
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3. Dopping, doppingellenes küzdelem a sportban, WADA főbb szabályai az
élsportban.
3.1. World Anti-Doping Agency - WADA
Tiltott teljesítményfokozó szerek, módszerek kiderítésére vonatkozó
vizsgálatokat már az 1968-as XIX. nyári olimpiai játékok óta alkalmaznak széles
körűen, de már 1966-ban elkezdték tesztelni. Az 1976-os XXI. nyári olimpiai játékokon,
Montréalban, a 11 úszószámból tízet megnyerő (nyolcat új világcsúccsal), akkori NDK-t
képviselő úszónők hihetetlen eredményessége, mint később kiderült anabolikus
androgén szteroidoknak (doppinglistán AAS kategória) volt köszönhető. 1992-ben, a
XXV. nyári olimpiai játékokon Barcelonában, a 100 méteres síkfutás döntőjében az
egyértelműen esélyes Carl Lewis csak második helyezést ért el, viszont egy addig
ismeretlen futó, Ben Johnson nyerte meg a klasszikusnak számító atlétikai számot. Az ő
esetében is nyilvánosságra került, hogy a hihetetlen új világcsúcsot szintén
doppingolással érte el, ő stanozolol vegyülettel (doppinglistán AAS kategória) bukott le.
Ennek hatására az 1992-es barcelonai olimpiát követő időszakban az Egészségügyi
Miniszterek Tanácsa határozattal fogadott el egy dopping elleni magatartási kódexet,
mely célja volt, hogy legyen lehetőség a dopping ellen fellépni, és a sportra vonatkozó
úgynevezett, fair play eszméjének fontosságát hirdessék. 1998-ban, az Európai Unió
(továbbiakban: EU) tagállamainak sportért felelős miniszterei között, Németországban,
a paderborni konferencián, valamint a nemzetközi olimpiai mozgalom kimagasló
képviselői megbeszélésein merült fel a doppingellenes küzdelem világméretűvé való
kiszélesítésének aktualitása, tekintve a néhány éven belüli sorozatos, a sportvilágban
előforduló doppinggal kapcsolatos botrányokat. A kezdeményezést a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (továbbiakban: NOB) vállalta magára. Az EU Bizottság akkori
elnöke, Romano Prodi szerint valóban időszerűvé vált, hogy EU szinten összehangolva,
a tagállamok kormányai-, és sportszervezetei a doppingszerek forgalmazása, és a tiltott
sportteljesítményt fokozók alkalmazása ellen megelőző intézkedéseket, közös irányelvű
szankcionálást dolgozzanak ki.
Az EU Bizottság, Viviane Redinget, a sportügyek miniszterét hatalmazta fel arra, hogy
tárgyaljon a NOB-bal a doppingellenőrzéshez szükséges világügynökség felállításáról,
és annak működtetéséről szóló megegyezésekről, jogi háttérről. 1999-ben, Lausanneban alapították meg a Nemzetközi Doppingellenes Világszervezetet (továbbiakban:
WADA), svájci bejegyzésű alapítványként. A WADA a világméretű doppingellenes
harcnak az az átfogó szervezete, amelyet a NOB mellett a WADA létrehozásáról szóló
egyezményt aláíró országok kormányai is támogatnak. A WADA rendelkezik
egységesen elfogadott kritériumokkal, illetve vizsgálati eljárással, valamint úgy nevezett
akkreditált laboratóriumokkal. Így lehet kiküszöbölni a különböző laboratóriumok eltérő
gyakorlatából származó módszertani és mérési pontosságbéli eltéréseket, a doppinglistás
anyagok, azok kimutatásával kapcsolatos szankciók, ítéletek kiszabásának tekintetében.
A WADA 2003. márciusra alkotta meg a Nemzetközi Doppingellenes
Szabályzatot. A Szabályzat, és az azt támogató Nemzetközi Doppingellenes Program
céljai széleskörűek. Céljuk a sportolók doppingmentes sportban való részvételhez
fűződő alapvető jogának védelme, és ezzel a sportolók számára az egészség, a
tisztességesség, és az egyenlőség előmozdítása világszerte, valamint harmonizált,
összehangolt és eredményes doppingellenes programok biztosítása nemzetközi, és
nemzeti szinten a dopping kiszűrésére, a használatától való visszatartásra, és a
megelőzésére. Továbbá, hogy a dopping elleni fellépés legfontosabb elemeit, átfogó
harmonizációjával előmozdítsa, a dopping elleni küzdelmet.
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A doppingellenes programok célja, hogy megőrizzék azt, ami valójában értékes
19
a sportban. Ezt az értéket gyakran nevezik a sport szellemének. A sport szelleme az
19
emberi test, lélek és szellem megünneplése. Az olimpiai eszme lényege, az emberi
képességek tökéletesítésére tett erőfeszítés az egyén természetes tehetségének
elkötelezett fejlesztésével, a becsületes játékkal. A Szabályzat, annak érdekében, hogy a
sportszellem erősítésével fellépjen a doppingolás ellen, minden doppingellenes
szervezet számára előírja, hogy oktatási, és megelőzési programokat hozzon létre és
valósítson meg a sportolók számára (ideértve a fiatalokat, és a sportolókat segítő
személyzetet is).
3.2. Doppingolás
A dopping alapjaiban ellentétes a sportszellemmel. Maga a teljesítményfokozás
lehetősége, az ember fizikai, szellemi teljesítőképességének fokozása mondhatni
egyidős a modern emberrel, hiszen az marad tovább életben, aki többet bír. Ha valaki az
emberiség történetének kezdetén több, jó minőségű ételhez jutott, erősebb lett, fizikailag
jobban meg tudta védeni magát, nagyobb lehetőséghez jutott további élelemszerzéshez,
és jobban bírta a másokkal való küzdelmet is. Nem véletlen, hogy korán felismerték az
emberek, hogy egyes anyagok alkalmazása kitolhatja az emberi teljesítőképesség
határait, így a kokacserje alkalmazása is a nagyon nehéz, alig elviselhető körülmények
között, magas hegyekben élő dél-amerikai népek körében terjedt el. Az erjedt, alkoholos
italok hangulatra ható befolyása, a kávé, a tea, a kakaó, élénkítő hatásuk miatt a
fogyasztásuk során, eleve megfigyelhető valamilyen mértékű fizikai és/vagy szellemi
teljesítményfokozódás, ennek előnyeit pedig mindenütt megpróbálták kiaknázni,
kezdetben még csak az életért folytatott küzdelem során. A dopping, már kifejezett
teljesítményfokozásra utaló lehetőség. Maga a szó származását tekintve egyes vitatott
20
feltételezések szerint holland eredetű.
A zulu törzs tagjai által fogyasztott, egy erősen felfokozott idegi állapotot kiváltó,
magas alkoholtartalmú italt hívhattak az európai telepesek így, amely az alkohol
hatásának megfelelően különböző hangulatváltozásokat okozott, a fogyasztott
mennyiségtől is függően. Ezt bizonyos törzsi eseményekkor fogyasztották. A szó a 19.
század végén került az angol nyelvhasználatba. A 19. századi írások a lóversenyekkel
kapcsolatban említik meg „dope” szóhasználatban, a versenylovak számára, a
teljesítményükre rövid ideig ható, ópiumot is tartalmazó izgatószereket nevezték így.
3.2.1. Doppingolás meghatározása
3.2.1.1. NOB szerinti dopping meghatározása
„Dopping alatt olyan hatékony gyógyszerek, illetve módszerek alkalmazását
értjük, amelyek megkönnyítik a teljesítmény növelésének feltételeit, és jobb
versenyeredményekhez vezetnek. A dopping veszélyes az egészségre, aláássa a sportról
21
alkotott képet, és a sport célját, tönkreteszi a tiszta versenyt, a fair play elvét.”
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Tar Csaba: A dopping és a sportjog kapcsolata magyarországi és nemzetközi viszonylatban Jogelméleti Szemle, 2005/2. szám
{továbbiakban: Tar im.}
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Ben Zimmer: The Straight Dope on "Doping" 2013.08.19., https://www.vocabulary.com/articles/wordroutes/the-straight-dope-on-doping/
[2016.04.22.]
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Tar im.
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3.2.1.2. WADA dopping meghatározása
A lényegét tekintve, az a doppingolás, amit a WADA annak definiál. A
sportteljesítmény növelésére tiltott teljesítményfokozó szer, mint doppingszer
használatával kapcsolatban, minden sportolónak saját érdeke, hogy ne kerüljön tiltott
anyag a szervezetébe. Kizárólag a sportoló felelős bármilyen, a mintájában talált tiltott
anyag, származék, vagy marker jelenlétéért. Nincs szükség annak vizsgálatára, hogy
egyenes szándékkal, önhibáján kívül, gondatlanságból használata a sportoló a tiltott
szert, vagy az azt tartalmazó bármit. A Szabályzat alapján a doppingolás definíciója egy
vagy több, a Szabályzat több pontjában meghatározott doppingvétség megvalósítása.
22

3.2.2. Doppingvétségek
Ezek az egyértelműen a sportolót érintő doppingvétségek, melyek során nem
vizsgálja a WADA, hogy ki miért felelős, hanem a sportolót szankcionálják.
Amennyiben a sportoló be tudja bizonyítani, hogy nem ő a doppingolás vétsége miatt a
felelős, csakis kizárólag neki kell kérelmet benyújtania a szankció ellen. Viszont arra is
fel kell készülnie, hogy hosszadalmas vizsgálatnak néz elébe.
1, Tiltott anyagnak, vagy annak összetevőjének és/vagy származékának, vagy
markerjének jelenléte egy a sportoló testéből származó mintában. Minden sportoló
személyes kötelezettsége elkerülni azt, hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. A
sportoló felelős bármilyen, a mintájában talált tiltott anyag, származék vagy marker
jelenlétéért.
2, Tiltott szer, vagy tiltott módszer használata, vagy akárcsak kísérlet a tiltott szer, vagy
tiltott módszer használatára.
3, A doppingvétséget a dopping ellenőrzési eljárással lehet megállapítani. Így, ha a
sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint előírt értesítést kapott, de nem tesz
eleget a mintaszolgáltatási kötelezettségének, vagy azt megtagadja, vagy a
mintaszolgáltatás elmaradását nem tudja kellően megindokolni, vagy a minta vételt a
doppingellenőrök számára akadályoztatja.
4, A dopping ellenőrzés akkor lehet célra vezető, ha hatékonyan lehet tesztelni a
sportolót. Az ellenőrzés egyik legfontosabb eleme, az előre be nem jelentett, versenyen
kívüli tesztelés.
A sportolónak kötelessége a pontos, és naprakész, úgy nevezett holléti információ
folyamatos vezetése (erre szolgál Anti-Doping Administration & Management System,
azaz az ADAMS rendszer). Természetesen az előírásoknak, szabályoknak ésszerűeknek
kell lenniük. Ha ezeket a követelményeket a sportoló megsérti, akkor doppingvétséget
lehet megállapítani.
5, Doppingvétségnek számít a doppingellenőrzés bármely részének befolyásolása, vagy
annak kísérlete, azaz a sportoló nem tartja be a doppingellenőrzéssel kapcsolatos
előírásokat.
Például: elejti, összetöri a mintatartó üvegeket, mintaszolgáltatás közben megérinti a
testét, nem hajlandó a ruháját a doppingellenőr által szükség szerint levenni.
6, Tiltó listán szereplő szerek és/vagy módszerek birtoklása. Kivétel: Gyógyászati célú
mentesség (továbbiakban: TUE) engedéllyel van a birtokában a tiltó listán szereplő
szer, és csak annyi mennyiségben, amennyi számára szükséges.
7, Üzérkedés – forgalmazása, eladása, átadása, beadása bármely tiltó listán szereplő
szerrel/és szernek, és/ vagy tiltott módszerrel/és módszernek.
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A Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppingellenes szabályai, a 2016-ban Rio de Janeiroban rendezett XXXI. Olimpiai Játékokra
vonatkozóan – magyar nyelven-, a Magyar Antidopping Csoport Kft. kiadványa, 2016, 7. – 11. o.
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8, Bármely tiltó listán szereplő szer és/ vagy tiltott módszer beadása a sportolónak, vagy
ennek kísérlete, és/vagy ebben való közreműködés, felbujtás, segítség, és/vagy ezek
leplezése, vagy bármely más bűnsegédi, felbujtói közreműködés, mely
doppingvétséggel, vagy annak kísérletével összefügghet.
9, A 2004-es olimpia óta fokozottan fellép a WADA a doppingvétséget elkövető
sportolók segítőivel szemben is, legyen szó bárkiről, sportszakemberekről, orvosokról,
egészségügyi szakdolgozókról, vagy más sportolókról - a sporthoz nem kapcsolódó
személyekkel szemben értelemszerűen a WADA nem tud eljárni. Ezeknek a
személyeknek a büntethetőségét vagy büntetlenségét az egyes országok törvénykezése
szabályozza. Amennyiben ezekkel az emberekkel együttműködik a sportoló, akkor a
tiltott együttműködés meghatározású doppingvétséget követi el.
3.2.3. Kiskorúak védelme
Előfordult, hogy egy Indiában egy középiskolai nemzeti bajnokságon 81 dopping
ellenőrzött mintából 11 mintában találtak tiltott teljesítményfokozó szert. Sajnálatos
módon hazánkban is bukott már le utánpótláskorú sportoló. A 2010-es szingapúri
ifjúsági olimpián kettő, 2014-ben Nandzsingban egy fiatalkorú versenyző ellen
indítottak doppingvétség miatti eljárást, a szervezetéből származó mintában talált tiltott
23
szer miatt. Míg korábban a WADA nem különböztette meg a doppingvétség miatti
büntetés kiszabásában a kiskorúakat, mára már jelentős a változás a kiskorúak
tekintetében. A hatályos Szabályzatban alapvetés, hogy vélelmezni kell, hogy a kiskorú
23
nem egyedül követte el a doppingvétséget. Pozitív doppingminta esetén vizsgálják az
edző, a sportorvos, a sportmasszőr, a sportvezető szerepét, és új elem a szülő
felelőssége. A védelem oka, hogy nem életszerű, hogy egy kiskorú „magányos”
doppingoló lenne. Amennyiben kiskorú versenyző szervezetéből származó mintában
találnak doppingszert, azaz doppingeljárás alá vonják, alapból azt kell feltételezni, hogy
nem szándékosan szedett doppingszert.
A versenyzőnek azt kell tudnia bebizonyítani, hogy nem az ő akaratából került a
doppingszer a szervezetébe. Ha kiderül, hogy valóban vétlen volt a kiskorú versenyző a
doppingolásban, továbbra is büntetést kap! Azonban nem mindegy, hogy csak
megrovást kap, vagy négy év eltiltástól kevesebbet!
3.3. Doppingellenes küzdelem
A Szabályzatot első alkalommal 2003-ban fogadták el, és ez 2004-ben lépett
hatályba. Azóta többször is módosították, és folyamatosan módosul, amely
módosításokat a hatályba lépést megelőzően minden esetben közzé teszik a WADA
24
honlapján.
A sportbeli dopping ellenes nemzetközi egyezmény, az úgynevezett
UNESCO egyezmény, amely az UNESCO közgyűlés 33. ülésszakán, 2005. október 19én elfogadott, a sport során alkalmazott doppingolás elleni nemzetközi egyezmény, az
egyezményt aláíró államok, és a sport során alkalmazott doppingolás elleni nemzetközi
25
egyezményt aláíró felek gyűlésén elfogadott, valamennyi módosítással együtt.

23 http://www.utanpotlassport.hu/2015/04/05/nem-gyerekjatek/ [2016.04.22.]
24 www.WADA-ama.org [2016.04.22.]
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WADA KÓDEX Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat. A Magyar Antidopping Csoport kiadványa, 2015, 99. o.
{továbbiakban: WADA KÓDEX im.}
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3.3.1.Magyar doppingellenes szervezet
A Magyar Antidopping Csoport Kft. (továbbiakban: MACS) 2007. március
huszadikán jött létre, azzal a céllal, hogy bekapcsolódjon a magyar doppingellenes
tevékenységbe. 2012. január elsejétől tölti be a Nemzeti Doppingellenes Szervezet
(továbbiakban: HUNADO) teljes feladat és jogkörét, úgynevezett regionális
doppingellenes szervezet. A tagállamok által a nemzeti doppingellenes programok
bizonyos delegált területeinek koordinálására és irányítására kijelölt regionális
szervezet. Ilyen delegált terület lehet többek között a doppingellenes szabályok
elfogadása és végrehajtása, a tervezés és a mintavétel, az eredmények kezelése, a
gyógyászati célú mentességek felülvizsgálata, a meghallgatások lefolytatása, oktatási
programok menedzselése regionális szinten.
Működésük és tevékenységük alap eszméje, hogy „a dopping alapjaiban ellentétes a
26
sporttal”.
A doppingellenes munkájuk fő célja, hogy a mindenkor hatályos
jogszabályi, valamint ehhez a témához vonatkozó szabályozási háttér
figyelembevételével segítse elő a nem megengedett teljesítményfokozás tilalmának
betartását, ellenőrzését, és ezzel megvalósítsák és megőrizzék a „sport szellemiségét”,
tisztaságát, és a sportolók számára az esélyegyenlőséget.
3.3.2. „A becsületes játék az egyetlen út!”
A MACS doppingellenes tevékenysége több szintű:
- egyik része maga a doppingellenőrzés, amely a mintavételek előirányozásától,
megszervezésétől, a vizelet és/vagy vérvétel helyszíni kivitelezésén át, a
megfelelő laboratóriumba történő biztonságos szállításig tart,
- az aktivitásuk másik része a felvilágosító, megelőző tevékenység, mely során a
sport tisztaságához szükséges információkat, doppinggal kapcsolatos
jogszabályokat, figyelmeztetéseket, aktuális tiltólistákat stb. kell eljuttatnunk a
sportolókhoz, és az őket segítő szakemberekhez.
Céljuk többek között, az élsportolók és szabadidős sportolók, edzők, sportvezetők,
sportorvosok, sportmasszőrök, testnevelők, és a sport iránt érdeklődők minél pontosabb
tájékoztatása, hogy elkerüljék a tájékozatlanságból adódó doppingvétséget és
egészségkárosodást, illetve felhívják mindenki figyelmét a sport szellemiségével
összeférhetetlen, és méltatlan viselkedésekre. Ezért a MACS kifejezett törekvése a
doppingellenes tevékenysége során még inkább bekapcsolódni a prevenciós, megelőző
munkába. Ennek fontos részét képezik a rendszeresen tartott felvilágosító előadások, a
továbbképzések megszervezése, és lebonyolítása, és annak biztosítása, hogy ezek a
tájékoztatók minél szélesebb rétegekhez eljussanak.
A doppingellenes képzés bekerült a sportorvosi, illetve háziorvosi szakvizsga előkészítő
26
képzésbe, illetve a sportorvosok és háziorvosok továbbképzési programjába is.
A felvilágosító és nevelő tevékenységben szorosan együttműködnek a magyarországi
olimpiai mozgalmat irányító Magyar Olimpiai Bizottsággal (továbbiakban: MOB) és a
paralimpiai mozgalmat irányító Magyar Paralimpiai Bizottsággal. A MACS honlapját
(www.antidopping.hu) folyamatosan fejlesztik, hogy a naprakész, fontos információk és
hírek minden érdeklődő számára elérhetőek legyenek magyar és angol nyelven
egyaránt. A honlapjukon közzétesznek valamennyi hazai jogszabályt, amely a
doppingellenes tevékenységre vonatkozik, a hatályos Szabályzatot, és a
doppingellenőrzéshez kapcsolódó nyomtatványokat.
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A HUNADO bemutatása, http://www.antidopping.hu/A_HUNADO_bemutatasa [2016.04.22.] {továbbiakban: HUNADO
bemutatása im.}
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3.4. Doppingolás története, múltbeli sajátosságok
Ha vészhelyzetben vagyunk, azonnal kiderül, hogy mi az, amiben túlszárnyaljuk
saját magunk korábbi, vélt határait. Az is alapvető emberi tulajdonság, hogy
megmutassuk, ki mihez ért, és azon területen mire képes, mit tud maximálisan elérni. E
kettő ötvözéséből alakulhatott ki az igény arra, hogy ha tisztában vagyunk a
képességeinkkel, akkor azokat tovább képezzük, önmagunkhoz képest fejlődjünk, majd
másokkal összemérve magunkat versenyezzünk. A versengésben elnyert pozíció az,
amely besorolhat bennünket a társadalomban kiérdemelt-kiharcolt helyünkre. A dobogó
legmagasabb fokán állni elismerést és dicsőséget hoz a számunkra, amelytől nőhet az
önbizalmunk. Ezért aztán nem csak a kitartó gyakorlás, a tehetség, hanem bizony az is
számít, hogy mit tudunk kipróbálni a győzelem elérésének érdekében akkor, amikor arra
a határra érünk, hogy „ha lábunk nem bírja, a szívünk vigyen tovább”. Mindenki eljut a
versenyzés során előbb vagy utóbb a fizikai határaihoz. Nem mindenkinek sikerül
magából meríteni az erőt ennek elfogadásához, vagy tisztességes eszközökkel való
lassabb, mérsékeltebb kitolásához (ilyen eszköz például a megfelelő étrend vagy új
edzésmódszer). Ilyenkor az, akinek nem számít a fair versenyzés, az bátran fordul egyéb
lehetőségekhez is. Jellemzően a háborúban, vagy csatajátékokban a katonáknak
évszázadokon át segített bátorságot meríteni az alkohol, mint az első teljesítményfokozó
szer. Később erre a célra szinte az egész világon alkalmaztak amfetaminszármazékokat
a különböző hadseregekben. Jelenleg egyes vallási ideológián alapuló hadseregek
katonái kábítószereket használnak a felfokozott szellemi, és fizikai igénybevétel
kibírásához. Eltérő földrajzi helyeken gyakran más-más anyag volt elterjedt
teljesítményfokozó vagy hangulatjavító szerként. Ma is használatos élénkítő szer Dél Amerikában a kokacserje levele, amelyet a munkavégzés megkönnyítésére is
használtak, vagy Ázsia egyes részein a bétel rágása. Az ilyen készítmények nem minden
esetben hatásosak: a kínai, a gyógynövények alkalmazásánál kevésbé megalapozott
„babonáknak” például se vége, se hossza: hitük szerint egyes állatok (juh, kanadai
jegesmedve, ló) nemi szervéből készült ételek javítják a potenciát, és növelik az életerőt.
Körükben is megvoltak azonban a különböző, mai tudományos módszerekkel is
megalapozott hatásúnak mondható, ma már a sportteljesítmény fokozására tiltott
teljesítményt fokozó növényi kivonatok, így a ma huang azaz Ephedra sinica
feltételezések szerint akár 2000 éves múltra visszatekintő alkalmazása.
Ha a sportról van szó, akkor az ókori görögök történelmében találjuk meg az
elsők közötti megszervezett játékokat, az ókori férfi- és női játékokat, például a 4
eseményből álló pánhellén játékok részét képező Olümpiai játékokat és a női Héraiat. A
korabeli megmaradt leírásokban találhatunk olyan információkat, melyek arra utalnak,
hogy ezeken a játékokon részt vett versenyzőknek már volt sajátos felkészülési
időszakuk, amikor különféle, „varázslatos”, akár erőfokozó tulajdonságokkal bírónak
vélt, növényi és/vagy állati részeket alkalmaztak. Erre a jelenségre a versenyek alatt is
akadt példa. Fennmaradtak adatok ezekről a különböző technikákról, így volt, aki
rengeteg húst evett, volt, aki gyógynövényeket fogyasztott, de ezek valójában meg sem
27
közelítették a mai doppingoláshoz használt tiltott teljesítményfokozó szerek hatásait.
Az újkori olimpiákkal és más sportversenyekkel újból kezdetét vette a versengés, ahol a
doppingolásra is új lehetőségek nyíltak.

27 http://www.mob.hu/a-doppingolas-tortenete-az-okortol-a-romai-olimpiaig [2016.04.22.]

21

Az igen nevezetes francia kerékpáros versenyeknél, ahol a 2400-3500 kilométert néhány
nap alatt kellett teljesíteni, már az első években kipróbálták a sportolók az alkoholt, de
akkor inkább még csak a fájdalomról való figyelem elterelésre.
1924-ben, a Pélissier testvérek már bevallották, hogy nekik az aszpirin, kokain, lovaknál
28
használt nyugtatók, és egyéb kábítószerek segítették a versenyezést.
3.5. A doppingolás jelene
A hatályban lévő Szabályzat szempontjai és kritériumai alapján döntik el a
WADA szakemberei, hogy egy anyag, vagy egy módszer mi alapján kerül fel a
tiltólistára. A szempontok az alábbiak: 3 kritériumból legalább kettőnek megfelel.
Kritériumok:
1, Orvosi, vagy más kellően alátámasztott kutatási bizonyítás, gyógyszertani hatás
és/vagy egyéb más tapasztalat alapján, az adott szer, vagy módszer önmagában, vagy
más anyaggal, vagy módszerrel kombinálva kimondottan növelheti, vagy növeli a
sportteljesítményt.
Lehetnek olyan szerek, melyek egyedüli, önmagukban történő használatkor nem
okoznak teljesítménynövekedést, ilyenkor nem tiltottak. De ha más szerekkel (ezek a
szerek is listázva vannak) együttesen használják, akkor már tiltott a használatuk. Ezeket
a doppingellenőrzés esetén, együttesen kell kimutatni a mintából!
2, Orvosi, vagy más kellően alátámasztott kutatási bizonyítás, gyógyszertani hatás
és/vagy egyéb más tapasztalat alapján a szer, vagy módszer használata valós, vagy
jelentős egészségügyi kockázatot jelent a sportoló számára.
3, A WADA álláspontja szerint a szer, vagy módszer használata ellenkezik azzal a
sportszellemmel, amelyre jelen Szabályzat bevezetője hivatkozik.
Ezeken felül egy adott szer, vagy módszer akkor is felkerül a dopping tiltólistára, ha
orvosi vagy más kellően alátámasztott kutatási bizonyítás, gyógyszertani hatás és/vagy
egyéb más tapasztalat alapján, az adott szer vagy módszer potenciálisan elfedheti vagy
elfedi más tiltott szer, vagy módszer használatát. Ha egy szer, vagy egy módszer a
WADA látókörébe került, akkor az onnan valószínűleg soha többé nem fog kikerülni!
A WADA szakemberei döntik el azt is, hogy a tiltott szer, vagy módszer
folyamatosan, azaz versenyidőszakon kívül és versenyidőszakon belül is, vagy csak
versenyidőszakon belül tiltott.
Gyakori tévedés és hibás érvelés a dopping ellen ezen módszerek egészségre
ártalmas voltának hangsúlyozása. Valójában, mivel ezek jelentős része gyógyszerként is
forgalomban lévő anyag, így kontrollált módon, orvos segítségével alkalmazva például
egy sportsérülés műtét utáni anabolikus androgén szteroid kezelése a rehabilitáció és így
a gyógyulás idejét akár jelentősen le is rövidíthetné, minimális mellékhatás kockázattal.
Párhuzamba állítva, példaként vehető a női orális fogamzásgátlók alkalmazása, amelyek
szintén igazoltan előidézhetnek például trombózist és ritkán akár halált is, ám mivel
igazolt teljesítményfokozó hatásuk nincs, ezért ezt a sportoló és inaktív nők egészségi
állapotuk függvényében minden tiltás nélkül használhatják.
A valódi ok tehát a tiltásra vagy engedélyezésre nem az egészségkárosító hatás, hiszen a
női hormon legálisan felírható, de ennek férfi megfelelője, amely szintén használható
kontrolláltan, (erre hazai sporttáplálkozási szakkönyv 1980-ban még példákat is hozott)
29
nem. Az egészségkárosítás lehetősége sok esetben nem állja meg a helyét ezeknél,
vagy nem jobban, mint az emésztőrendszeri vérzéseket, májkárosodást, halált előidézni
képes, vénynélküli, és sportolók számára sem tiltott, úgynevezett nem szteroid
gyulladáscsökkentőké, így paracetamolé vagy diklofenáké.
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Az az elgondolás, amely szerint a sportoló kötelezettségét a dopping tekintetében az
egészségkárosító teljesítményfokozó szerek, módszerek alkalmazásától való tartózkodás
jelenti, kissé félrevezető, a sportoló számára is. „ A sportoló alapvető kötelezettsége,
hogy tartózkodjon a doppingtól, azaz egészségkárosító teljesítményfokozó szerek,
30
módszerek alkalmazásától.” Félreértésre adhat okot, hogy az alkoholfogyasztás is
egészségkárosító hatású, mégis használták korábban sportteljesítmény fokozásra is.
Viszont az alkohol csak egyes sportágakban (autó-motor sportok, lövészet) van dopping
tiltólistán.
2013-ban újabb doppingvétség büntetésre vonatkozó módosításokkal a WADA
megduplázta a doppingvétség miatt kiszabható szankciót az első doppingvétség esetére,
ahol bizonyíthatóan szándékos doppingolást alkalmazott a versenyző. Ugyanakkor az
WADA, a vele együttműködő, doppingvétség eljárás alá vont versenyző számára
lehetővé tette az eltiltás mérséklését. 2015. január elsején hatályba lépett Szabályzat
alapján változott a magyar jogszabály is. Doppingvétséggé minősítette a sportoló
számára, ha olyan sportszakemberekkel dolgozik, akik eltiltás hatálya alatt állnak,
és/vagy olyan sportszakemberrel van sportszakmai együttműködése, akit olyan
magatartás miatt, amely doppingvétségnek minősül, büntetőeljárás vagy fegyelmi
eljárás eredményeként jogerősen elítéltek és/vagy foglalkozásának gyakorlásától
jogerősen eltiltották. Tehát minden versenyzőnek figyelnie kell arra is, hogy ennek a
szabálynak meg kell felelnie. A WADA közzé is teszi, és folyamatosan frissíti azon
sportszakemberek listáját, akik a fenti eltiltási/büntetési feltételeknek megfelelnek, azaz
31
magatartásukkal deklaráltan megsértették a Szabályzat valamely rendelkezését.
3.6. Aktuális tiltólista
A tiltólista folyamatosan bővül, mert mindig vannak újabb szerek, és
32
módszerek. 2015. évi monitoring program során a WADA együttműködésben az
egyéb aláíró felekkel és a kormányokkal létrehozott egy olyan monitoring programot,
ahol olyan szereket ellenőriz, amelyek még nincsenek az aktuális dopping tiltólistán.
Ezek megfigyelésével kiderülhet, hogy léteznek-e újabb, bármilyen visszaélésszerű
felhasználási módok a sport területén. A WADA 2016. januártól áthelyezte a
meldoniumot a monitoring listáról a tiltólistára, mert azt mutatták a mérései, hogy sokan
használják, és igazoltan van teljesítménynövelő hatása.
33
Hatályos monitoring lista
1. Stimulánsok (csak versenyen ellenőrizve):
Bupropion, koffein, nikotin, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol
és synephrine.
2. Kábító fájdalomcsillapítók / narkotikumok (csak versenyen ellenőrizve):
Mitragynine és tramadol.
3. Glükokortikoidok:
Versenyen orális, intravénás, intramuszkuláris, vagy rektális módtól eltérő beadási
módot ellenőrizve, versenyen kívül mindenféle beadási módot ellenőrizve 4.
Telmisartan: Versenyen és versenyen kívül egyaránt ellenőrizve
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Tihanyi András dietetikus 2012-ben megjelent Teljesítményfokozó sporttáplálkozás
című, a hazai sporttáplálkozásban nagy jelentőségű (a MOB mind a 150 kiemelt edző
számára megvásárolta) szakkönyvében már utalt a kobalt dopping célú felhasználásának
34
lehetőségére is, amely 2014-ben valóban betiltásra is került a WADA által. Bizonyos
szakmai nézetek szerint, erről ugyanitt szintén beszámolt Tihanyi András dietetikus, a
34
paracetamol hatóanyagot is ilyen veszély fenyegeti. A dopping fogalma és
határterületei tehát nem élesek, korábban legálisnak tekintett anyagok is könnyen listára
kerülhetnek.
3.7. Gyógyászati célú mentesség, doppinglistán lévő tiltott teljesítményfokozó szert
tartalmazó gyógyszerek fogyasztásának engedélyezése
Mivel a sportoló elsősorban ember, bármikor megbetegedhet. A megválasztott
gyógyító terápia esetén különös tekintettel kell lenni a hatályos dopping tiltólistára, ezt
az orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak is nyomon kell követniük.
Amennyiben a versenyző betegsége miatt olyan gyógyszert kell kapnia, amely tartalmaz
dopping tiltólistás szert, akkor viszont a versenyzőnek lehetősége van, úgynevezett
„gyógyászati célú mentességet” kérni. Gyógyászati célú mentesség a Szabályzat
tekintetében, amikor a sportoló adott egészségügyi állapotának javítása gyógyhatású
szerekkel, és/vagy módszerekkel történő kezelésére szolgál, vagy azzal kapcsolatos,
vagy valamely kezelés nyújtása, vagy abban való segítségnyújtás.
A Szabályzat Gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi
követelménye (angol rövidítéssel: ISTUE) a Nemzetközi Doppingellenes Program
35
részeként kidolgozott második szintű kötelező nemzetközi követelmény.
2004-ben hozták létre ezt a nemzetközi követelményt, majd elfogadását követően 2005.
január 01. napján lépett hatályba. Többször átdolgozták, és a magába foglaló csatolt
ISTUE- t a WADA Irányító Bizottsága 2013. november 15. napján fogadta el a
Johannesburgban Dopping a sportban címmel megrendezett világkonferencia
alkalmával. 2015. január 1. napján lépett hatályba. A Gyógyászati célú mentességre
vonatkozó nemzetközi követelmények állapítják meg a célokat. Felállították a TUE
megszerzése érdekében teljesítendő feltételeket.
Ezek megadják a szükséges lehetőséget arra, hogy az engedéllyel rendelkező sportoló
szervezetéből származó mintájában tiltott szerek legyenek (olyan szert, vagy módszer
használhat - arra irányuló kísérlet is megengedett), birtokolhatja az adott szert
tartalmazó gyógyászati anyagot, illetve alkalmazhat, arra irányuló kísérletet
sportolóknál betegség miatti terápiás célból, melyek TUE engedély nélkül
doppingvétséget okoznak, és a tiltott anyagokat felsoroló doppinglistán szerepelnek.
Megállapítja a doppingellenes szervezetek felelősségét a TUE - határozatok
elbírálásában, meghozatalában, és közlésében. Megszabja a sportoló TUE kérelmezésének menetét, valamint azt a folyamatot, amelynek révén a sportoló az egyik
doppingellenes szervezet által megadott TUE - t elismertetheti másik doppingellenes
szervezettel.
Meghatározza a WADA által a TUE határozatok felülvizsgálatára lefolytatandó eljárás
mentét. Szabályozza a TUE- l kapcsolatos eljárásra vonatkozó szigorú titoktartási
rendelkezéseket, és azok betartását.
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3.7.1. Példák olyan „közismert” gyógyszerekre, amelyek dopping tiltólistás szert
tartalmaznak
Algoflex Cold filmtabletta: S6.b dopping tiltólistán szereplő pseudoephedrine-t
tartalmaz
Béres Csepp Extra:
S2 dopping tiltólistán szereplő kobaltot (kobalt-klorid-hexahidrát) tartalmaz
Neo Citran Cold and Sinus por: S6.b dopping tiltólistán szereplő pseudoephedrine-t
tartalmaz
Ezekre azért nem kell gyógyászati célú mentesség engedélyét kérni, mert
helyettesíthetők olyan készítményekkel, melyek nem tartalmaznak a dopping tiltólistán
lévő szereket!
3.7.2. Példa olyan gyógyszerre, amely dopping tiltólistás szert tartalmaz, és gyógyászati
célú mentesség engedélyéhez kötött a használata
Egyes asztma elleni készítmények, melyek az asztmás sportolók esetében megfelelően
hatásosak a sport miatt kialakuló asztmás roham kivédésére. Edzés vagy verseny előtt
alkalmazzák ezeket.
Salbutamol 2 mg tabletta: S3 dopping tiltólistán szereplő salbutamolt tartalmaz.
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4. A versenyző felelőssége a sportteljesítményt fokozó tiltott teljesítményfokozó
szer használatában
A fő kérdés, hogy mi az oka a doppingolásnak? Szintén a közelgő olimpia mutat
rá, hogy a versenysport ma már nagyrészt a pénzről, a jövőbeni megélhetéshez
szükséges jövedelemről megszerzéséről is szól. Mivel a versenyző hajlandó a sportcélja
érdekébe az egészségét is kockára tenni, tisztában van vele, hogy akár olyan sérülést is
elszenvedhet, amelyben megnyomorodik, munkaképtelenné válhat. Érthető, hogy
megélhetés szempontjából előre gondolkodik. A hivatásos sportoló jövedelemszerzési
céllal foglalkozásszerűen űzi a sporttevékenységét. Adott sportszövetséggel
munkaszerződést köt, leegyszerűsítve, pénzért versenyez. Fizetést kap a
sportszövetségétől a munkájáért, úgy vélem ez a normális. Amióta a jelentős
sportversenyeket a tv közvetíti beindult a „nagyüzem”. Egyes cégek korán felismerték,
hogy a televízió a nézők otthonába viszi a reklámlehetőséget is a versenyekkel,
36
versenyzőkkel együtt. A sportoló ma már reklámfelületként adhatja el magát, és van
az az összeg, amiért szinte bármi reklámozhatóvá válik. A versenyző pénzdíjas
versenyeken indulhat. Különféle rendezvényeken pénzért „lép fel”, előadásokat tart. A
szponzoroktól, akik a termékeiket reklámozzák vele, szintén pénzhez, és/ vagy értékes
tárgyhoz (pl.: gépjármű) jut a versenyző. Nincs is ezzel semmi probléma, egészen addig,
amíg tisztességes módszerekkel éri el azokat a versenyeredményeket, amelyekkel pénzt
termel magának, azaz amit a verseny eredményeivel megtermel.
Azonban, ha a versenyző megfelelő olimpia eredményt ér el, akkor nem csak a
versenyző, hanem azok is pénzjutalomban és/vagy járadékban részesülnek, akiket a
37
Sport törvény meghatároz, meghatározott százalékos mértékben.
Nem szabad
figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy akik a megfelelő helyezést elért versenyzővel
38
együtt dolgoztak, szintén kaptak fizetést.
Kiemelt támogatást, úgy nevezett
sportösztöndíjat kaphatnak a sikeres versenyzők edzői is, melyek összege havi nettó 1
39
millió forinttól, havi nettó 200 ezer forintig változhat.
Ehhez hasonló példa, 2016. április közepén, doppingvétségen ért 25 esztendős Dudás
Miklós kajakos, és edzője Pál Zoltán esete. Dudás tiltott teljesítményfokozó szer
használata miatt lebukott. Tőle, és az edzőjétől is megvonták a kiemelt támogatásokat,
40
havi több százezer forintot. Ezek alapján nem lehet kétségünk, hogy meg van az az
egyik fő ok, az a pénzösszeg, amiért egyes versenyzők hajlandóak felvállalni, hogy
tisztességtelen, becstelen módszerekhez folyamodjanak a siker, a pénz érdekében.
Ehhez pedig jelentkezhetnek olyan társak, akik szintén részesülnek a lehetőségből, és
ezek lehetnek bizony orvosok, és/vagy egészségügyi szakdolgozók is, sajnos!
Az egyik legmegdöbbentőbb információ volt számomra, amely szerint 1982 óta
az amerikai Bob Goldman kétévente nem hivatalos kérdőíves vizsgálatot végzett az
amerikai elit és/vagy olimpikon versenyzőknél. Arra kérdésre, hogy használna-e egy
olyan „varázsszert”, amely 5 éven keresztül minden versenyen győzelmet
eredményezne, de ezt követően a versenyző halálához vezetne, a versenyzők több mint
41
fele, igennel válaszolt!
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Bob Goldman versenyzőkkel foglalkozó orvos. Róla, és a Death in the Locker Room
című könyvében ismertetett vizsgálatról nevezték el, az úgynevezett „Goldman
dilemmát”, amely azt a kérdést boncolgatja, kutatja, hogy mire lennének képesek egyes
42
versenyzők a győzelemért. Szerencsére ezt a felmérést a szakemberek nem tartják sem
megalapozottnak, sem szakszerűen kivitelezettnek, valamint, ezt az eredményt a későbbi
43
vizsgálatok sem erősítették meg. Utóbbi felmérés alapján a versenyzők töredéke az
(212 versenyzőből 2 versenyző), aki akár élete árán is sikereket érne el, azonban minél
mérsékeltebb az egészségügyi kockázat és nem fenyegeti a versenyzőt a rövid időn belül
bekövetkező halál, annál nagyobb a versenyzők doppingolásra való hajlandósága (212
versenyzőből 25 versenyző)! A fentiek alapján az is lehetséges, hogy a versenyzők
tájékozottabbá válásával, a felvilágosító munkának köszönhetően mérséklődött
körükben ennek, a korábban kimutatott igen kedvezőtlen szemlélet előfordulásának
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gyakorisága. A doppingolással kapcsolatos attitűdöt vizsgáló felmérések elemzése
alapján sem ennyire rossz az aktuális valós helyzet.
A Szabályzat fő elve alapján minden sportoló saját érdeke, hogy ne kerüljön
tiltott anyag a szervezetébe. Mindig, minden esetben a sportoló felelős a szervezetéből
származó mintájában talált tiltott anyag, származék, vagy marker jelenlétéért. Nincs
szükség annak vizsgálatára, hogy egyenes szándékkal, önhibáján kívül, gondatlanságból
használata a sportoló a tiltott szert, vagy az azt tartalmazó bármit, a doppingvétség
eljárásának megindításához! Továbbá a sportolók kötelezettsége, hogy a
doppingellenesség tekintetében felelősséggel járjanak el az általuk elfogyasztott és
alkalmazott szerek és módszerek vonatkozásában. Meg kell bizonyosodniuk arról is,
hogy a számukra javasolt és általuk igénybevett orvosi terápiák, egyéb kezelések,
étrendi ajánlások nem sértik a Szabályzattal összhangban elfogadott doppingellenes
irányelveket és szabályokat sem. Azaz a lehető legkörültekintőbben kell eljárniuk, és a
lehető legszélesebb körben szükséges informálódniuk a doppingvétség elkerülése
érdekében. Tehát kizárólag a sportoló felelős azért, hogy mi kerül a szervezetébe, ez az
úgynevezett „Objektív felelősség” elve.
A WADA tulajdonképpen bármikor, bármilyen típusú sportolón (akár szabadidő
sportoló, akár amatőr versenyző, akár versenyez, akár nem) úgynevezett,
doppingellenőrzést végezhet. Ha a sportoló szervezett keretek között végzi a
sporttevékenységet, és a szervezet együttműködik a WADA- l, akkor vétség esetén
szankcionálhat. „A doppingellenes szervezetnek mérlegelési jogköre van abban a
tekintetben, hogy a doppingellenes szabályokat alkalmazza-e olyan sportolóra, aki nem
nemzetközi szintű sportoló és nem is nemzeti szintű sportoló, és hogy ezzel a „sportoló"
definíciójának körébe beveszi-e az ilyen sportolót. Azon sportolók esetében, akik nem
minősülnek sem nemzetközi szintű sportolónak, sem nemzeti szintű sportolónak, a
doppingellenes szervezet az alábbi módokon járhat el, korlátozott teszteket végez vagy
egyáltalán nem végez teszteket; a mintákat a tiltott anyagok teljes menüjében foglaltnál
szűkebb körben elemzi; korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem kér be a hollétre
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vonatkozó információkat; vagy nem kér előzetes gyógyászati célú mentességet.”
Felmerül a probléma, hogy hogyan is kellene azokat a szabadidő sportolókat dopping
témában felvilágosítani, akik soha semmilyen versenyen sem kívánnak indulni, illetve
ki is minősül szabadidő sportolónak?
42

43

Bob Goldman, Patricia J. Bush, Ronald Klatz: Death in the Locker Room: Steroids & Sports, Icarus Press, 1984

Connor James, Woolf Jules, Mazanov Jason: Would they dope? Revisiting the Goldman dilemma, British Journal of Sports
Medicine, 2013 Jul; 47 (11), 697.-700. o.
44
Morente–Sánchez Jamie, Zabala Mikel: Doping in sport: a review of elite athletes' attitudes, beliefs, and knowledge. Sports
Medicine. 2013 Jun; 43 (6), 395–411. o. http://pilarmartinescudero.es/bibliografia_dopaje/australianos/actitudesdopajeZabala.pdf
[2016.04.22.]
45

2015. évi Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat im. 84.o.

27

Nyilvánvalóan egy szabadidő sportoló nem is feltétlenül fogja magát alávetni egy vele
semmilyen jogi kapcsolatban nem álló, és semmilyen törvényes hatáskörrel nem
rendelkező szervezet ellenőrzésének, még akkor sem, ha valamilyen okból egy olyan
sportlétesítményben végez is sporttevékenységet amatőr sportolóként, ahol WADA
ellenőrzés előfordulhat. Álláspontom szerint, aki naponta lefut 5 kilométert, azt
különösebben nem kell szabályozni, hiszen a maga öröméért, egészségéért fut, hiszen
minden magyar állampolgárnak alkotmányos joga van a sportolásra, ezért nagy
valószínűség szerint egyetlen doppingellenőr sem fogja felkeresni. Az már egy reálisabb
feltételezés, ha ez a szabadidő sportoló csatlakozik egy olyan sportegyesülethez vagy
sportszövetséghez, amely meghatározza az adott sportra való szabályokat, rendszeresen
szervez versenyeket, hogy a HUNADO vagy WADA dopping ellenőrei megjelennek a
sportolókat ellenőrizni. Abban pedig nem lehet kétség, hogy a nemzeti és/vagy
nemzetközi versenyeken induló versenyzők, a Szabályzatban foglaltak alapján
számíthatnak
doppingellenőrökre,
amennyiben
együttműködnek
valamelyik
doppingellenes szervezettel! Éppen ezért javasolható a doppingolásról való tájékoztatás
minden sportoló számára, legyen az „csak” sportoló, vagy bármilyen szintű versenyző!
A 2004. évi I. törvény a sportról I. fejezetében, amelyben a sportoló jogállását
szabályozza, szintén megjelenik a versenyző esetében, a tiltott teljesítményfokozásra
vonatkozó szabályozás, de ezt megelőzve felhívja a figyelmet az etikus, tisztességes
versenyre való felkészülésre. Ennek a felkészülésnek az elősegítését lenne hívatott a
versenyzővel foglalkozó orvosok, és egészségügyi szakdolgozók tevékenysége is.
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, III. Fejezet, Népegészségügy,
Sportegészségügyi gondozás keretén belül szabályozza a versenyzők sportorvosi
ellátását, melybe beletartozik a tiltott teljesítményfokozó gyógyszerek, egyéb anyagok
és készítmények, valamint módszerek tilalmának ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos
kutatás, tanácsadás és megelőzés is.
Láthatóan a versenyzők tekintetében több törvényben is megjelenik a tiltott
teljesítményfokozás szigorú tilalma. Az állam által biztosított számos oktatási,
tájékoztatási kötelezettségen való részvétel mellett, maga a versenyző teheti a legtöbbet
a dopping tilalom biztonságos betartásában, a saját sportolói karrierje érdekében! A
sportteljesítmény fokozás tiltott teljesítményfokozók használatának tekintetében
kivételekkel itt is találkozunk, ez az úgynevezett gyógyászati célú mentesség, amely a
későbbiekben kerül kifejtésre.
4.1. Vétlen sportteljesítményt fokozó tiltott teljesítményfokozó szer használata
Bármikor előfordulhat akár a gyártó és forgalmazó tudta nélkül is az étrendkiegészítők
szándékos
vagy
véletlenszerű
szennyezése
/szennyeződése
(keresztszennyeződés) bármely tiltott teljesítményfokozó szerrel. Számos esete
lehetséges, amikor az orvosok, és/vagy egészségügyi szakdolgozók, nem kellően
körültekintő, és olyan gyógynövény készítményeket ajánl a versenyzőnek, melyek tiltó
listán szereplő teljesítményfokozó szerrel szennyezett, viszont ez csak akkor derül ki, ha
a szer már a versenyző szervezetéből a felhasználást (szájon keresztüli elfogyasztása,
és/vagy bőrre, nyálkahártyán való használata) követően kimutatható, például efedrin.
Vétlen tiltott teljesítményfokozó szer használat esete Benedek Tibor
vízilabdázóé is, aki huzamosabb ideig, több éven keresztül Olaszországban játszott. A
Roma játékosaként, 1999-ben, a bajnoki elődöntő után, 1999. június 26-án vettek tőle
vizsgálati vizelet mintát, amit a kölni laboratóriumba került doppingvizsgálatra.
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Az „A” minta elemzése után, Benedeket a clostebol (chlortestosteron tartalmú) nevű
anyag használatával vádolták, mely egy a doppingtiltó listán S1 kategóriájú tiltólistás
teljesítményfokozó szer, anabolikus szteroid. Fellelhető volt Benedeknél Trofodermin®
terméknevű tubus, amelyben lévő krémet használta is (amely összetevői között található
a bűnös, azaz a clostebol), mégpedig alkalomszerűen, egy jellegzetes, vízilabdázóknál
sajnálatos módon gyakran előforduló probléma miatt, nevezetesen, a vizes úszónadrág,
a lágyék hajlatnál felsértheti a bőr felső hámrétegét. Ezt a krémet használta néha
Benedek. Kiderült, hogy 1998-ban Olaszországban egy szemölcsöt operáltak meg nála,
amelyre kapta ezt a krémet, amely arra szolgált, hogy a műtét után a nyílt seb
gyógyulását elősegítse. Ezek után, természetes volt, hogy a „B” mintában is kimutatható
lesz a szteroid, viszont igen csekély mennyiségben. Ugyanakkor ebben az esetben,
teljesen mindegy, hogy mennyi van a mintában, a doppingvétséget akkor lehet
bejelenteni, ha van az adott anabolikus szteroidból a mintában, mennyiségtől
függetlenül. Benedek szerencsére be tudta mutatni, azokat az orvosi, műtéti
zárójelentéseket, melyeket megkapott, valamit a műtétet végző orvos írásban tett
vallomásával is segítette Benedek ártatlanságának alátámasztást. A csapatorvos nem
tájékoztatta kellő alapossággal Benedeket, hogy ez a kenőcs meddig és hogyan
használható. Első fokon az Olasz Doppingellenes Ügyészség 1999. augusztus 30-án
(egy nappal a firenzei Európa bajnokság kezdete előtt) tárgyalta az ügyét. Büntetést nem
szabhattak ki, csak felmenthették vagy tovább, küldhették az ügyet. Az utóbbi történt
meg. Így Benedek egy EB aranytól esett el. 1999. szeptember elején, másodfokon, az
olasz fegyelmi bizottság a két éves minimális eltiltást nyolc hónapra csökkentette. 1999.
szeptember 27-én, harmad fokon az Olasz Szövetségi Fellebbező Bizottság a nyolc
hónapot három hónapos eltiltásra korrigálta. Ekkorra a három hónapból egy már eltelt.
Az indoklás szerint, tekintetbe véve az orvosi papírokat, a Benedeket operáló orvos
írásbeli vallomását és a műtét kényes jellege miatt a csapatorvos tájékoztatásának
hiányát. A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) levélben értesítette Benedeket, hogy
meghallgatásra kell mennie Lausanne-ba, a WADA szakembereihez. A bizottság a
meghallgatást azzal indokolta, hogy az Olasz Olimpiai Bizottság szabályaival
ellentétben (minimum két éves eltiltás) a FINA szabályai szerint az anabolikus szteroid
büntetése minimálisan egy év. Az eltérő szabály természetesen érthetetlen, de még
érthetetlenebb volt a FINA felülbírálási joga. Benedek megjelent ügyvédjével 1999.
november 22-én Lausanne-ban a tárgyaláson. A háromtagú bizottság vezetője egy
német jogász volt, Harm Beyer, aki a tárgyalás elején közölte, hogy ne gondolja
Benedek azt, hogy népszerűsége a hasznára válhat. A tárgyaláson már kiderült, hogy a
bizottság példát akar statuálni ebben a sportágban, ahol eddig nem sikerült
doppingesetet felmutatni. Mivel az úszósportban, korábban “szőnyeg alá söpört”
dopping ügy látott napvilágot, a szövetség kapva kapott az alkalmon, hogy
megkérdőjelezett erejét az első vízilabdázón demonstrálhassa. A háromtagú tagság
döntése tizenöt hónapos eltiltás volt, amit azzal támasztott alá, hogy feltehető, hogy
Benedek Németországba ment megvenni a krémben kimutatott anyagot, tartalmazó
gyógyszert, de ezen kívül le is fizethette bármely orvost, hogy megfelelő bizonyítékhoz
jusson, hiszen az sem tisztázott miért használta a krémet, de lehet, hogy nem is volt
krém. A kimutatott alacsony mennyiség, pedig az eltelt idővel magyarázható. A tizenöt
hónapos eltiltás beleesett az olimpiai időszakába is, ami kellő büntetés egy ilyen súlyos
mulasztás esetén. 2000. január 11-én összeült a Nemzetközi Sportbíróság (CAS),
Lausanne-ban egy svájci döntőbíróval. Ez volt az utolsó lehetőség az ítélet
megdöntésére, illetve enyhítésére. Megjelentek az ügyvédek, bírák, a FINA jogásza, a
római klub elnöke, Schmitt Pál a MOB elnöke, Di Roberto doktor, aki Benedeket
operálta.
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Di Roberto elmondta, hogy a folyamatosan ázó nyílt sebre felírt krém helyett nem tudott
volna más gyógyszert adni, ha tudja is mennyire veszélyes. Hozzátette, orvos létére nem
gondolta volna, hogy a vizeletből ilyen tisztán kimutatható a krém szteroid komponense.
Ügyvédjei védelmi stratégiái a lex mitior, 1994-én hozott szabályra alapozódott;
miszerint, ha a helyi és a nemzetközi szövetség (Nemzetközi Úszó Szövetség) dopping
jogszabályai között különbség mutatkozik, minden esetben a sportoló érdekeinek
kedvezőbbet kell figyelembe venni és alkalmazni. A hatodik döntés: tizenöt hónapos
eltiltást nyolc hónapra csökkentették, ami visszaadta a Benedek számára a 2000. évi
Sidney-i Olimpiai részvétele lehetőségét. A csapatorvost nem büntették meg!
4.2. Szándékos és gondatlanságból eredő sportteljesítményt fokozó tiltott
teljesítményfokozó szer használata
Azok a versenyzők, akik számára a győzelem mindenáron (vagy bármi áron)
megszerzése a cél, nincsenek tisztában a sport tisztaságának elvárásával, de okával sem.
Nem célom minősíteni ezeket a versenyzőket, mégis felmerül az erkölcsi tisztaságuk, a
fair play szellemében a versenyzés értelmezésének jelentős hiányossága.
Szándékosan akkor használ egy versenyző tiltott teljesítményfokozó szert, amikor teljes
tudatában van a szer használatának tiltásában, annak megítélésében.
Gondatlanság akkor léphet fel, ha a versenyző szervezetébe úgy kerül be a tiltott
teljesítményfokozó szer, hogy nem nézett kellő alapossággal az után a szer után, mely a
szervezetébe kerülhet, vagy alaposan utána nézett, mégis, vétlenül bekerül a tiltott szer a
szervezetébe (ezt tudnia kell igazolni). Amennyiben a tiltott teljesítményfokozó szer
kimutatható a versenyző szervezetéből származó mintából, a WADA általi
doppingvétség eljárást folytatják le. Csak ebben az évben, 2016-ban az olimpiát
megelőző időszakban számos külföldi, és sajnos hazai példával is találkozhattunk. Nem
nehéz előre vetíteni, hogy a WADA indít-e még doppingvétség elleni eljárást a 2016-s
nyári olimpia megnyitójáig.
2016 év elején kiderültek olyan orosz atlétikai doppingesetek, amelyek komoly orvosi
és dopping ellenes szakembergárda támogatásával voltak csak tömegesen
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kivitelezhetőek.
2016. márciusában Orbán Annamáriával (női kézilabdázó) szemben doppingvétség
elkövetésének alapos gyanúja merült fel, amelyet a Magyar Antidopping Csoport
előzetes felülvizsgálati eljárása során a HUNADO 2016/DE/01/A szám alatt kibocsájtott
jegyzőkönyvében rögzített.
A HUNADO Doppingbizottságának 2016. április 19-i határozata értelmében Orbán
Annamáriát 2016. március 1. napjától számított 4 éves időtartamra eltiltották a
versenyrendszerben szervezett versenyen, vagy sportszövetség, sportszervezet
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen és sportszervezet, sportszövetség által
szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől. Az eltiltás hatálya alatt a sportoló
47
sportszakemberként sem tevékenykedhet. A határozat nem jogerős.
2016. április közepén Dudás Miklós (25 éves kajakos) szervezetében a tavalyi Európa
Játékokon leadott mintája alapján bukkantak tiltott hormonkészítmény nyomaira,
szintetikus tesztoszteronra. A versenyző szervezetéből származó mintát az úgynevezett
biológiai útlevelet vizsgáló program jelzése alapján vizsgálták be újra.
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A londoni olimpián K-1 200 méteren hatodik sportoló versenyzői engedélyét és
kerettagságát azonnali hatállyal felfüggesztették, a MOB pedig megvonja tőle az
élsportolóknak járó Gerevich - ösztöndíjat, edzője, Pál Zoltán pedig kikerül a MOB
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kiemelt edző programjából.
Ezek a sorozatos „lebukások” is azt mutatják, mind az egyéni, mind a szakemberek
segítségével kivitelezett szándékos doppingolás jelen van a mai élsportban, a különböző
felmérések eredményétől függetlenül.
4.3. Doppingvétség eljárás alá vont versenyző lehetőségei
Amikor egy versenyző szervezetéből nyert mintából tiltott teljesítményfokozó
szert mutatnak ki a Szabályzat (nem a Btk.) kritériumai alapján, akkor a versenyző több
megoldásból választhat, a saját tudása alapján. Igen fontos, hogy a doppingvétség
eljárás megkezdését megelőzően, azaz a szer kimutatását követő értesítés után azonnal
lépjen kapcsolatba a HUNADO szakembereivel és tájékoztassa őket a lehetséges
okokról.
1, A WADA részére feltárja, biztosítja a tiltott teljesítményfokozó szert tartalmazó
gyógyszerre megkért és megkapott, érvényes TUE engedélyt.
2, Utána jár, hogy nem tévedésből került-e, a szervezetébe tiltott teljesítményfokozó
szer. Amennyiben a versenyző képes bebizonyítani, hogy megfelelően járt el, pl.:
étrend-kiegészítő használatával (azaz alaposan informálódott, interneten, a gyártótól a
használt termék esetében, illetve félretett a termékből, amely a tiltott teljesítményfokozó
szer használatának kimutatása után bevizsgálásra került, és bizonyíthatóan az adott
termék tartalmazta a tiltott teljesítményfokozó szert, amelyet kimutattak a versenyző
szervezetéből származó mintában), akkor a 43/2011. (III. 23.) Kormányrendelet a
doppingellenes tevékenység szabályairól 27.§, illetve a 2012. évi C. törvény a Büntető
Törvénykönyvről alapján sem büntetik. Figyelembe kell venni, hogy a magyar jogrend
nem illeszkedik ebben az esetben a Szabályzat előírásaihoz. Amennyiben a versenyző
jogi úton fellebbez, hivatkozva a magyar 43/2011. (III. 23.) Kormányrendeletre, a
Szabályzat ezt nem veszi figyelembe, hiszen felülírja a Szabályzat nemzetközi szinten a
magyar rendeletet. A Szabályzat alapján a WADA abszolút joggal eltiltja a
versenyzéstől, maximum csökkenti az eltiltás idejét. Erre példa Fazekas Róbert atléta
esete. A versenyzőt doppingolás, tiltott teljesítményfokozó szer használata miatt
másodfokú doppingbizottság hat évre tiltotta el a versenyzéstől. Hiába csökkentette
három évre a magyar bíróság a doppingolás, tiltott teljesítményfokozó szer használata
miatti eltiltást, érvényben maradt a másodfokú doppingbizottság által kirótt hat éves
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eltiltás. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség fölött ugyanis nem hatályos egy civil
bíróság döntése. Hatalmas a felelőssége az orvosok, és/vagy egészségügyi szakdolgozók
közül, azoknak, akik kompetenciájukon belül gyógyszeres, és/vagy étrendi, étrendkiegészítő javaslattal kiegészített ajánlásokat adnak a versenyző számára. Számukra
valóban napra kész ismeretek szükségesek a hatályos dopping lista tekintetében. Sajnos
még ilyenkor is felmerülhet, olyan jellegű szennyezettsége gyógyszernek, ételnek,
italnak, étrend-kiegészítőnek, amelyről akár a gyártó, és/vagy forgalmazó sem tudott. A
WADA a hatályos Szabályzatában már elkülönítve kezeli a bizonyíthatóan még
gondatlanságot sem elkövető versenyző és a szándékosan a versenyző szervezetébe
kerülő és kimutatható tiltott teljesítményfokozó szerből következő doppingvétséget.
Az alaptétel, mi szerint a versenyző felelős mindenért, ami a szervezetébe kerül,
folyamatosan szigorúan veendő!
48 Doppingvétséget követett el Dudás Miklós, 2016. április 19., 11:29 , http://kajakkenusport.hu/hir/doppingvetseget-kovetett-eldudas-miklos/ [2016.04.23.]
49 Fazekas Róbert pert nyert, de nem versenyezhet, HAON, 2016.03.3 14:28, http://www.haon.hu/fazekas–robert–pert–nyert–de–
nem–versenyezhet/3017867 [2016.04.22.]
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3, Azonnali beismeri (3 napon belül) a tiltott teljesítményfokozó használatát, és az oda
vezető utat, azaz, kitől és hogyan kapta (kérdés, hogyan tudja ezt bizonyítani, mert ha
nem tudja bizonyítani, akkor további problémát okozhat magának, hiszen
rágalmazásért, becsületsértésért is beperelhetik), ebben az esetben a rá kimért szankciók
enyhíthetők, viszont a „segítőt” eljárás alá lehet vonni, a megfelelő büntetésért. Ha nem
ad tájékoztatást a felderítésben (főleg ha nem is tudja bizonyítani), akkor a versenyző
számára a szankció miatt a sport pályafutása véget is érhet.
Fontos megemlíteni, hogy vannak esetek, amikor normálisnak, megszokottnak tűnő
ételekkel kerül a versenyző szervezetébe tiltott teljesítményfokozó szer vagy tiltott
teljesítményfokozó szerként, annak metabolitjaként beazonosítható anyag, ez pedig
visszamenőlegesen már nem már nem bizonyítható, csak egy körültekintő, és alapos
dietetikai kikérdezéses feltárással, úgynevezett táplálkozási anamnézis felvételével.
Speciálisan erre a problémára dietetikus tudja a versenyző figyelmét felhívni.
Tihanyi András dietetikus 2012-ben megjelent Teljesítményfokozó sporttáplálkozás
című, a hazai sporttáplálkozásban nagy jelentőségű (a MOB mind a 150 kiemelt edző
számára megvásárolta) szakkönyvében leírja: " A húsok doppingvétséget előidéző
szennyeződésének esélye alapvetően kicsi. Spanyolország és Kína, valamint más ázsiai
országok ugyan érintettek lehetnek a clenbuterol kapcsán, ám valószínűbb, hogy a
sportoló kasztrálatlan kan disznót vagy vaddisznót, lóhúst vagy birkát fogyaszt, az ezen
állatok szervezetében termelődő nortesztoszteron gondokat okozhat (Doping in Sports
2010). Különösen problémás részek a here, vese, máj. Ha nagyon óvatosak akarunk
lenni, akkor nemcsak versenyek előtt, hanem folyamatosan kerülni javasolt a felsorolt
fajok és főképp a hímek húsának, különösen belsőségeinek nagymértékű fogyasztását,
teszteket megelőző órákban pedig ez feltétlenül javasolt (Ayotte 2006). Külföldön járva
az élsportoló kerülje a húsokat, húskészítményeket. Extrém esetben a növényi eredetű
élelmiszerek szteránvázas vegyületekkel történő kezelése sem kizárható, beleértve a
gyógyszerhatóanyagokat is (Swaminathan 1977). Biztonságosabb előre csomagolt és
romlástól, szennyeződéstől védett élelmiszerekre alapoznia az étrendjét. Itt említendő
meg a mák fogyasztás és a pozitív drogteszt (opiátok) kérdése is – jelenleg úgy tartják,
ez nem jelent nagy rizikót, de mák fogyasztás esetén teljesen nem zárható ki
50
(Lachenmeier 2010)."
Tehát élelmiszerekkel, így vadhúsokkal is a szervezetbe kerülhet kis mennyiségben
olyan vegyület, amely egy teszten pozitív eredményt adhat. Hasonlóképpen a
hazánkban tradicionális mákfogyasztás (mákos tészta, mákos nudli, mákos pite, mákos
rétes), az ópiát szennyeződés miatt nem javasolt. A MACS vezetője, dr. Tiszeker
Ágnes, az örökérvényű álláspontot a médiában is gyakran hangoztatja, mely az orvosok,
és egészségügyi szakdolgozók számára is mérvadó, mely szerint előbb vagy utóbb
51
minden tiltott teljesítményfokozó szert TUE nélkül használó sportoló „lebukik”!
A sport modern cirkusz a ma élőknek, ahogy évszázadokkal ezelőtt arénákat
töltöttek meg az akkori versenyzőket bíztató nézők. Nekünk már nem kell elutazni a
versenyhelyszínre, mert a tévé, elénk tárja a show-t. Drukkolunk a sportolóinknak,
felállunk a himnuszunkra, még a könnyünk is megcsillanhat büszkeségünkben. Amikor
pedig kiderül, hogy a sportolónk csalt, ugyan elnézzük, azzal áltatjuk magunkat, hogy
ezt ma már csak így lehet, de közben a dopping tőlünk és a versenyzőtől, annak
hazájától elveszi azt a felbecsülhetetlen értéket, amit a tiszta verseny, a tiszta győzelem
ad.
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Tihanyi im.151.o.

51 Kelemen Zoltán: Doppingkörkép Rio előtt: „Előbb-utóbb mindenki lebukik”, HVG, 2016. 04. 02. 12:00
http://hvg.hu/itthon/201614_valaszol_tiszeker_agnes_a_magyar_antidopping_csoport_vezetoje_elobbutobb_mindenki_lebukik
[2016.04.22.]
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A versenyeken mindenki az első helyezettre figyel, és bizony az ezüst, vagy bronzérmes
versenyzőkre, csak néhány ember emlékszik. Nem mindegy azonban, hogy a sportoló
hogyan jut el a dobogó legfelső fokára.
Az edzésen végzett munka alapozza meg a versenyző sikerességét, szorgalommal,
tehetséggel, genetikai adottságok kiaknázásával karöltve. A legtöbb versenyző már
kiskorában arról álmodik, hogy ő lesz, aki a csúcsra jut, akire büszkék lehetnek a szülei,
és a hazája. Kőkemény munkával, kitartással, a sport iránti tisztelettel, alázattal van
kikövezve az az út, amivel az első helyre lehet fellépni. Lerövidíthető ez az út, ha
megszegjük a becsületes, tisztességes sport szabályait. Amennyiben ehhez orvosként,
vagy egészségügyi szakdolgozóként hozzásegítjük a versenyzőt, készüljünk fel, hogy
olyan erkölcsi problémák vetődhetnek fel bennünk, melyekkel szembe kell néznünk,
előbb vagy utóbb. Mert ha kiderül, és bizonyíthatóvá válik az aktív szerepünk egy
sportteljesítmény növelésére használt tiltott teljesítményfokozó szerrel való
visszaélésben, akkor nemcsak a becsületünket, hanem a betegeink belénk vetett bizalmát
és a hivatásunk gyakorlásához való jogot is elveszíthetjük.
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5. Orvosok és egészségügyi szakdolgozók büntető jogi felelőssége a
doppingolásban, sportteljesítményt fokozó tiltott teljesítményfokozó szerek
használatának tekintetében
A büntetőjog egy olyan önálló jogág, amelynek a szabályozási rendszere eltér, a
polgárjoghoz, vagy a közjoghoz hasonlítva. Elsősorban azokat a nem kívánatos emberi
magatartásokat határozza meg, amelyek veszélyesek magára a társadalomra, az adott
közösségre, az egyénre. Fő feladata az élet, az ahhoz szükséges viszonyok védelme.
A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (továbbiakban: Btk.) által felsorolt
esetekben azt az embert (embereket) vonják felelősségre, aki, akik megsértik a
szabályozott jogokat. Olyan erőteljes jogi eszközöket alkalmazhat, amelyek az emberek
életében nagymértékű beavatkozással járhatnak, például, elzárás, és/vagy
vagyonelkobzás, foglalkozástól való eltiltás. Fokozott védelmet tulajdonítanak a
jogalkotásban az emberi életnek, testi épségünknek, és az egészségünknek. Ezek olyan,
jogi aspektusból védelemre jogosult jogi tárgyak, amelyeknél a jogalkotó, már a sérelem
bekövetkezésének veszélyét előidéző magtartásokat is figyelembe veszi, és
szankcionálja. A büntetőjog további vagy súlyosabb jogsértő magatartást megelőzni is
kíván a szankciókkal. A büntető és polgári jogi felelősség egymástól jól elkülöníthető.
Büntető és polgárjogi összehasonlító táblázat orvosokra, egészségügyi szakdolgozókra
vetítve (saját szerkesztés)
Büntető jog
Polgárjog
Terhelt
egészségügyi szakképesítés egészségügyi szolgáltató
birtokában
tevékenykedő intézményi felelősség
egészségügyi szakdolgozó
Felelősségre vonás jogi vétkesség
felróhatóság
alapja
A per „ura”
sértett helyett: rendőrség, felperes
ügyészség
A bizonyítás terhe
vádló:
felperes: kár bizonyítása
rendőrség, ügyészség
alperes:
nem
volt
felróható a magatartása
A megvalósulás
pl.: foglalkozás
körében tényleges kár keletkezik
már
a vészhelyzet is
bűncselekmény
A szankció
szabadságvesztés
és kártérítés
mellékbüntetés
Az orvosok, és egészségügyi szakdolgozók számára különösen fontos, hogy értsük, és
tisztában legyünk a tevékenységünkre is vonatkozó büntető törvényekkel. Gyakori,
hogy ismerősök olyan jellegű szívességet kérnek tőlünk, amelyről ők azt gondolják,
hogy azt, orvosként, és/vagy egészségügyi szakdolgozóként könnyedén, hátrányok
nélkül megoldhatjuk.
Dietetikai magánpraxisom során öt évig egyéni vállalkozóként is dolgoztam egy neves
fővárosi egészségügyi intézményben, ahol rendszeresen megkerestek a betegek és a
hozzátartozók is olyan kérésekkel, amelyeken már akkor megdöbbentem. Jelentős
mennyiségű kábítószert is tartalmazó fájdalomcsillapítóktól kezdve, a konkrét
kábítószeren keresztül, anabolikus szteroidok, és növekedési hormonok beszerzése
ügyében számos kérést intéztek hozzám azzal, hogy nekem könnyű, csak bemegyek a
gyógyszerszekrényhez, és kiveszem, vagy felíratom valamelyik orvossal, akivel jóban
vagyok.
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Egyrészt erre a kompetencia határom egyébként sem jogosított volna fel, se gyógyszer
felírásra, se a gyógyszertárolóba való jelenlétemre, másrészt már akkor tudatában
voltam, hogy mi helyes és mi nem, igaz a vonatkozó törvények alaposabb ismerete
nélkül.
A doppingolás hivatalosan is megfogalmazott kategóriájának kialakulása óta a
doppingolás ellenes szakemberek tudatosan kívánták büntetőjogi kategóriába is
besorolni ezt a cselekményt. A dopping meghatározása viszont túlmutat a
bűncselekmények kategóriáján, és a büntethetőségek tárházán. A tiltott
teljesítményfokozó szerek alkalmazásával kapcsolatos tilalmak jogszabályi keretét
hazánkban elsőként a 99/2001. (VI. 20.) Kormányrendelet, a doppingellenes
tevékenység szabályairól szól rendelet alapozta meg. A későbbiekben a 39/2004. (III.
12.) Kormányrendelet a sportfegyelmi felelősségről, továbbá, 55/2004. (III. 31.)
Kormányrendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól, és a 2004. évi I. törvény a
sportról 2.§ (4) és a 4.§ (1), (2), (3) bekezdései biztosítják a szabályozáshoz szükséges
alapokat. A jogos igényt, a tiltott teljesítményfokozó szerek használatának büntetőjogi
helyzetét sikeresen rendezte a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XVII.
Fejezete (2013.07.01. lépett hatályba).
5.1. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XVII. Fejezet: Az egészséget
veszélyeztető bűncselekmény
Ez a fejezet hivatott azokra a bűncselekményekre rámutatni, amelyek során az
ember egészségi állapota károsodhat. Két módja van a veszélyeztetésnek.
Az egyik mód alapján, az ember szervezetébe juttat be saját maga, vagy akár valaki más
olyan anyagot (vagy olyan mennyiségben), amellyel veszélybe kerülhet az
egészségsége. Ez lehet kábítószer, vagy olyan tiltott teljesítményfokozó szer, amely az
emberi test olyan jellegű sportcélú teljesítményfokozását idézheti elő, amellyel az
ember saját egészsége is károsodhat. Tisztázandó, hogy valójában egy része ezeknek a
tiltott teljesítményfokozó szereknek a sport okozta sérülések gyorsabb gyógyulást
elősegítheti, még sem használhatóak gyógyításra csak speciális, úgynevezett
gyógyászati célú mentesség engedéllyel.
A másik mód, illetve módszerek, amikor olyan, embereket megtévesztő helyzeteket
teremtenek, és/vagy hamis termékeket adnak el akár egészséges emberek, akár betegek
részére, akik joggal várják, hogy egészségük ezek révén javuljon, vagy betegségükben
javulást tapasztaljanak. A várt egészséggel kapcsolatos javulás vagy elmarad, vagy
rosszabb esetben károsodhat az ember egészsége, és/vagy a betegség javulása is
elmarad.
Etikailag az a legelítélhetőbb, ha a beteg emberek reményét, a betegség
javulásába vetett hitét használják ki ezeknek a módszereknek az alkalmazói, ráadásul
nem kis nyereség reményében. Szakmai szempontból pedig azért különösen
veszélyesek ezek a módszerek, mert ha a beteg emberek a megfelelő orvosi, szakorvosi
terápia helyett ezeket a módszereket választják, akkor azt az esélyt veszik el maguktól,
hogy az orvostudomány terápiáját használhassák saját betegségük gyógyulása érdekben.
5.2. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XVII. Fejezet rövid bemutatása
A fejezet sorra veszi, és meghatározza azokat az anyagokat, melyek az
egészséges és/vagy beteg emberek számára károsak lehetnek. Bemutatja azokat a
módszereket, amelyeket előszeretettel alkalmaznak akár tudatosan, akár jóindulattal az
elkövetők, remélhetőleg a legtöbb esetben nem károkozási szándékkal.
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A kábítószer használata napjainkban egyre elterjedtebb, és egyre fiatalabb
korban jellemző. Mivel olyan jellegű tüneteket produkálnak a kábítószer használók,
amelyekkel nemcsak önmagukra, hanem a társadalomra is veszélyessé válhatnak, így a
kábítószer fogyasztásának visszaszorítása megítélésem szerint kiemelt fontosságú. Akik
kábítószert akarnak fogyasztani, azok valójában nincsenek is tisztában azzal, hogy
milyen globális problémák kellős közepébe fognak, akarnak belekerülni. Az
alapanyagok megtermelésétől, legyártásától kezdve a terjesztésen keresztül teljes
bűnszövetkezet részévé válhatnak, és saját maguk is egészségileg, erkölcsileg,
társadalmilag tönkremehetnek. Nem lehet ez a célja egy emberi létnek!
A versenyzők számára a versenyeken a MOB szlogenje az útmutató „Becsületes
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játék az egyetlen út”. Aki erről az útról letér tiltott teljesítményfokozó szereket
használva, az nem csak a saját egészségét veszélyezteti, hanem a felnövekvő nemzedék
sport adta örömökben, megbecsülésben való hitét is. Milyen mintát nyújthatnak azok a
versenyzők, akik példaként állnak a fiatalok előtt (akik esetleg éppen a sportban találják
meg a kábítószerekkel is kiváltott érzéseket), és akikről kiderül, hogy csaltak, és
becsapták a rájuk példaként tekintőket is? Büntető jogilag nem a felhasználót büntetik,
hanem azokat, akik erre ráveszik a versenyzőt (vagy bármely sportolót), akik előállítják,
beszerzik, akik birtokolják, át- és/vagy beadják a tiltólistán szereplő anyagok
bármelyikét, amely kábítószer is lehet. Kérdés, hogy kábítószerként vagy tiltott
teljesítményfokozó szerként használja a versenyző!
Az egészségügyi termékek hamisításával is az emberek kiszolgáltatottságát
használják ki, akár súlyos károkat okozva az azokat igénybe vevőknél.
A kuruzslás nem új keletű bűncselekmény, amióta orvoslás létezik, sokan
próbálnak meg jogosulatlanul gyógyítani. Figyelmesen körültekintve láthatjuk, hogy az
egészséggel, betegséggel kapcsolatban ma bárki adhat tanácsokat bárkinek. A média
széles tárházából ömlenek a különféle önjelölt táplálkozási és más „tanácsadók”.
Kevesen tudják, hogy ezek olyan személyek, akik szeretik önhatalmúlag magukat
kinevezni egészségügyi szakdolgozóknak, anélkül hogy megfelelő végzettségük lenne.
Álláspontom szerint a kuruzslás fogalma nemcsak az orvosi tevékenységekre kellene,
hogy vonatkozzon, hanem az összes felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel
rendelkező szakember tevékenységére. Gyakori, hogy összekeverik a betegek a két
hétvégén gyorstalpalós tanfolyamot végzett táplálkozási tanácsadót, a nemzeti
hatóságok által elfogadott dietetikussal.
Amennyiben a „táplálkozási tanácsadó” nem hívja fel a figyelmet erre a
különbségre, máris megtévesztette a hozzá fordulót, és előfordulhat, hogy olyan étrendi
tanácsot ad, amely ártalmas lesz (ahogy ez elő is fordul: cukorbetegnek úgynevezett
kókuszvirág cukrot javasol édesítésre, holott az a cukorbetegek dietetikai protokollja
alapján tilos). Ennek súlyosabb változata lehet, amikor egy egészségügyi szakdolgozó, a
kompetenciáján túlnyúló egészségügyi szakembernek adja ki magát (pl.: asszisztens
orvosként viselkedik, vizsgál, tanácsot ad, esetlegesen van egy nem orvosi doktori
fokozata és még azt is használja a nevével, így tökéletessé válhat a megtévesztés).
A mérgekkel való visszaélés számos példájával találkozhatunk, amikor
mérgekkel követtek el emberölést. Ronald O'Bryan által elkövetett kegyetlen
gyilkosságai mély nyomott hagytak, aki halloween-i gyilkosként híresült el, és került be
az igazságügyi toxikológia mindenkori történelmébe. Az elvetemült gyilkos a
gyermekek legérzékenyebb pontját, az édességfogyasztást célozta meg. Halloweenkor,
olyan cukorkákat adott a gyerekeknek, melyekbe káliumcianidot tett.
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Amit a doppingellenes eljárásokról tudni kell A Magyar Olimpiai Bizottság és az Országos Sportegészségügyi Intézet
kiadványa, Budapest, 2008. 5. o. {továbbiakban MOB kiadvány im.}
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Azon felül, hogy több gyermek is belehalt a mérgezett édesség elfogyasztásába, a saját
53
gyermeke is evett belőle. A célja az volt, hogy 65 ezer dollárt biztosítási összeghez
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jusson. A sors fintora, hogy méreginjekció általi halálbüntetést kapott, ki is
53
végezték. Ha a méreggel való visszaélés szándékos, akkor egyszerűsítve, szándékos
emberölés vagy kísérlete a bűncselekmény. Tévedésből történő mérgezést, elkövethet
orvos, és egészségügyi szakdolgozó is (például: gyógyszeres terápiát javasló orvos,
vagy gyógyszert kiadagoló ápoló, vagy mérget tartalmazó étrend-kiegészítő javaslat
orvos vagy dietetikus részéről), a munkájának keretén belül.
Gyakori, hogy élelmiszerekkel foglalkozó cégek követnek el ártalmas
közfogyasztási cikkel visszaélést, például, amikor lejárt szavatosságú élelmiszereket,
élelmiszer alapanyagokat használnak fel új termékek előállításához, nem számolva
azzal, hogy az ebből az alapanyagokból készült új termék, egészségre ártalmas lehet.
Ebbe a kategóriába tartozhat olyan élelmiszerek forgalomba hozatala, amelyeket
permetezőszerekkel kezeltek, de ezek lebomlási ideje még nem telt el.
5.3. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 185.§ a sportteljesítmény fokozása
céljából tiltott teljesítményfokozó szer meghatározása
„185. § Teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette tekintetében (6) E §
alkalmazásában tiltott teljesítményfokozó szer: minden olyan szer, amely hatóanyagára
tekintettel az anabolikus szerek, peptid hormonok, növekedési faktorok és
rokonvegyületeik, hormon antagonisták és modulátorok közé tartozik, és nevesítve
szerepel a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. mellékletének kihirdetéséről
szóló kormányrendeletben.”A bűntett elkövetési tárgya maga a tiltott
teljesítményfokozó szer, vagy az azt tartalmazó készítmény. A meghatározás elég
egyértelmű, de ne higgyük, hogy könnyű dolgunk van nekünk, akik versenyzőkkel is
foglalkozunk orvosként és/vagy egészségügyi szakdolgozóként! Ez a törvény azért nem
sorolja fel a tiltott teljesítményfokozó szereket nevesítve, mert ezek köre, sajnos,
folyamatosan bővül. Éppen elég, hogy meghatározza az aktuális, érvényben lévő tiltott
54
teljesítményfokozó szereket. El kell tudnunk különíteni, a tiltott teljesítményfokozó
szereket a kábítószerektől. Egyrészt, ma már alig használnak kábítószert
teljesítményfokozásra, mert szinte azonnal kimutathatóak, illetve vannak sokkal „jobb”
szerek. Másrészt a tiltott teljesítményfokozó szerek általában nem okoznak a
kábítószerekre jellemző tudatállapot módosulást, sem pedig pszichés függőséget.
A kábítószer, és az azzal kapcsolatos probléma, bűncselekmény elsősorban
társadalmi problémát jelent. Kábítószer a versenyidőszakon kívül „kerülhet a
versenyzők szervezetébe”, mint például 2015.-ben Csipes Tamara, Dombvári Bence és
Kucsera Gábor kajakos versenyzők esetében, de előfordulhat a versenyidőszakban, mint
2016.-ban, Orbán Annamária kézilabdázó mintáiban. Csipes és Dombvári esete nem
minősül doppingvétségnek, mert versenyidőszakon kívül találták a szervezetükbe a
kábítószert. Orbán esetében jelenleg egy nem jogerős, 4 éves eltiltó határozat van.
A bűntett úgynevezett jogi tárgya az emberek egészségi állapotához szorosan
kapcsolódó társadalmi érdek.
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5.4. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 185. § Teljesítményfokozó szerrel
való visszaélés bűntette
A törvény nem azokat kívánja büntetni, aki a tiltott teljesítményfokozó szereket
sportteljesítmény növelése céljából használják, hanem azokat, akik lehetőséget
teremtenek a használatára, és/vagy ráveszik a sportolókat használatukra.
Az elkövetési magatartások, az előállítás, kínálás, forgalomba hozatal, átadás,
orvosi és/vagy állatorvosi vényen való rendelés, továbbá 18. év alatti személy rábírása a
tiltott teljesítményfokozó szer használatára, vagy annak kifejezett használatához történő
segítségnyújtása. Akkor valósul meg a jogellenesség, amennyiben a sportteljesítmény
fokozása a cél!
A jogalkotó nem kifejezetten a doppingolás ellen kíván büntetőjogi eszközökkel
55
fellépni, hanem a szabad-idősportolók védelmére is alkotta meg e törvényt.
Megítélésem szerint minden sportoló, azaz a hivatásos sportolók, és versenyzők is
egyenrangú állampolgárok a szabad-idősportolókkal, a védelem nekik is jár! Ne
gondoljuk azt, hogy a WADA, mint Nemzetközi Doppingellenes Világszervezet
büntetőjogi kategóriákat fog felállítani, és büntető ügyekben kíván ítélkezni!
A cselekmény csak akkor minősül bűncselekménynek, ha a tiltott
teljesítményfokozó szert kimondottan, egyenes szándékkal, a sportteljesítmény
fokozására használják, függetlenül attól, hogy ezt szabadidősportban, vagy
versenysportban valósul meg! Ezek alapján a bűntett jogi tárgya egyrészt az embernek
az egészsége, másrészt a sport tisztaságának védelme, hiszen a tiltott teljesítményfokozó
szer használatával elért sporteredmény nem kizárólag a sportolói munka tiszta
eredménye. Jelen pillanatban is több olyan (remélhetőleg csak külföldi) labor és
„szakember” van, amelyek és akik, folyamatosan az kutatják, hogy milyen olyan szerek
vannak, amelyekkel úgy lehet teljesítményfokozást elérni a sportban, hogy az
észrevétlen maradjon. Ezek egy része előbb - utóbb felkerül a WADA féle tiltólistára,
de amíg a szer vagy a módszer nem felderített és nem tudják, hogy hogyan mutatható ki,
tulajdonképpen „szabad a gazda”. Erre részleges megoldást az kínál, hogy adott
hatásmechanizmusokat tilt a WADA, így az új anyag utólagos kimutatásnál is
doppingvétséget jelent, ha besorolható korábbi kategóriákba, és doppingnak minősítik,
10 évre visszamenőlegesen. Ezekben az esetekben a 2012. évi C. törvény a Büntető
Törvénykönyvről alapján 5 évig, az elévülésig vizsgálható, más személyek, lehetséges
elkövetők tekintetében.
A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről nem tér ki a tiltott
teljesítményfokozó módszerekre, és nem tér ki a dopping vétség összes lehetséges
módozatára, amelynek oka, hogy csak az egészséget valószínűleg károsító szerekre
terjed ki a büntethetőség. Az egészségkárosító hatás, amennyiben jelentkezik, az adott
ember egészségi és egyéb élettani sajátosságait figyelembe véve, akár csak hosszú évek
elteltével alakul ki, de ez is függ a tiltott szer használatának mértékétől és/vagy idejétől
is. Bizonyos esetekben ezek a későbbi hatások végzetesek is lehetnek. De nem lehet
bűntett, hogy egy versenyző dopping ellenőrzés folyamán megtagadja a mintaadást,
ugyanakkor ez doppingvétségnek számít! Mind emberként, mind versenyzőként,
eldöntheti, hogy alávonja-e magát a dopping ellenőrzéshez szükséges mintavételi
eljárásnak. A dopping módszerek közül a vérdopping is lehet egészség károsító hatású,
de ezt a jelen törvény nem veszi figyelembe, kivétel, ha a transzfundált vérbe tiltott szer
is kerül.
55 Dr. Gál István László, Dr. Kőhalmi László, Dr. Ujvári Ákos, dr. jur. Zalka Gábor: Az Országos Bírósági Hivatal Különös rész I.
című tananyaga, ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység
hatékonyságának fokozása érdekében" projekt, {továbbiakban: Dr. Gál im.}
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Vérdopping esetében a versenyzőtől vagy más személytől a vércsoport
figyelembevételével a verseny előtt néhány héttel vért vesznek, azt, remélhetőleg
megfelelő körülmények között tárolják, majd verseny előtt vérátömlesztést végeznek
56
rajta a saját, vagy más korábban levett vérével.
Ilyenkor a vér oxigénszállító
képessége megnövekszik, nő a versenyző aerob állóképessége. Jelentős kockázatot
vállal a versenyző, egyrészt a dopping vétség megvalósításával, és nem várt
mellékhatások esetleges megjelenésével, például allergiás reakció léphet fel, láz,
kiütések jelenhetnek meg a versenyzőnél, és idegen eredetű vérnél transzfúzióval is
átvihető betegségeket kaphat meg (hepatitis egyes formái, HIV fertőzés),
szövődményként pedig számolni kell a vérkeringés hirtelen fellépő túlterhelésével is.
Ezt a problémát esetlegesen a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XV.
Fejezet, Az élet, a testi épség, és az egészség elleni bűncselekmények körében
tárgyalhatná, Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés körében. Ebben az esetben
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a bűncselekmény tárgya más vagy mások élete, testi épsége, egészsége. Az orvos
vagy egészségügyi szakdolgozó, a tevékenységével kapcsolatos előírások
megszegésével követheti el, a foglalkozása körében
A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 185.§ büntethetőség fokát
egyértelműen írja le, ugyanakkor az, különböző feltételek alapján, akár korlátlanul
enyhíthető. Alapesetben, a szabadságvesztés ideje egytől három évig terjedhet. Ha
üzletszerűen (nyereségvágyból), és/vagy bűnszövetségben (2 vagy több elkövető)
követték el, akkor, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztést lehet kiszabni.
Súlyosabban minősülő eset 18 év alatti személyek bármilyen szintű bevonása a
bűncselekménybe, azaz vagy hozzájutnak a tiltott szerhez, és/vagy a 18 év alatti
személyeket vesznek rá a bűn elkövetésére.
Az elkövető lehet bárki, felbujtóként, tettesként vagy részeseként is, de büntetni
csak 18. életévet betöltött elkövetőt lehet. Az elkövető szándékán múlik, hogy 18. év
alattiakat bármilyen módon is bevon a bűncselekménybe. A kiskorúak életkorukból,
életkori sajátosságaik és felelősségük korlátozottsága alapján nagyobb védettséget
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élveznek. Amennyiben a tiltott teljesítményfokozó szer előállításban, kínálásában,
átadásában, forgalomba hozatalában és használatában kiskorú is részt vesz, aki bevonja
a kiskorút, és/vagy a kiskorú sportolóval szedet tiltott teljesítményfokozó szert, vagy
akár tudta nélkül ad be neki (ételbe, italba keverve), vagy segíti őt abban, hogy azt
szedhesse a kiskorú, súlyosbító körülménynek számít, tehát a büntetési tétel is
súlyosabb.
A kiskorú versenyzők előszeretettel ajánlgatják egymásnak, más kiskorú
versenyzőnek, azokat a szereket, melyekről már mástól hallottak, vagy amelyeket
maguk is használnak. Tehetik ezt jóindulatúan, mert esetleg maguk sincsenek tisztában,
azzal, hogy tiltott teljesítményfokozó szert használnak, de súlyosabb esetben a
konkurens versenyzőnek (például egy csapatban vannak és egy rangos versenyre való
kijutás miatt szükséges egymással rivalizálni) szándékosan teszik ezt.
Mielőtt a tiltott teljesítményfokozó szer valóban beszerzésre és használatra
kerül, elsőként alapos tájékozódás szükséges, és utána kell járni, kérdezősködni, hogy
mit érdemes beszerezni e célból, azt honnan is lehetne beszerezni, hogyan kell
használni.
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A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 185.§ esetében ez az előkészület is
vétségnek számít, és akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Amennyiben, az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó azért tájékozódik a
rendelkezésre álló orvosi szakirodalom alapján az aktuális, munkájához is szükséges
információkról, hogy ne kövessen el hibát, akkor az, álláspontom szerint nem tekinthető
előkészületnek, hiszen éppen a megelőzés céljából tájékozódik.
Eredmény tekintetében a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 185.§
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általi bűncselekménynek nincs eredménye, úgynevezett immateriális jellegű. Nincs
eredmény, mert az nem lehet eredmény, hogy valaki tiltott szert szed, (ebben az esetben
egy olimpiai első hely nem a bűncselekmény eredménye). Az elkövetési magatartás
megvalósulásával pedig a bűncselekmény befejezetté válik.
5.5. Lehetnek-e elkövetők az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók?
5.5.1. Elkövetési magatartások
Akár szándékosan, akár gondatlanságból történt olyan cselekmény, mellyel
megsértjük mások személyét és/vagy jogait, illetve hazánk Alaptörvény által
meghatározott társadalmi, gazdasági, állami rendjét megsértjük, vagy azt
veszélyeztetjük, azzal bűncselekményt követünk el. Magát az elkövetést valamilyen
magatartásban valósítjuk meg. Aktív magatartás, amikor egy bizonyos tevéssel,
tevékenységgel járulhatunk hozzá a bűncselekményhez. Passzív magatartás, amikor
valamit elmulasztunk megtenni annak érdekében, hogy ne alakuljon ki a
bűncselekmény. Tiltott teljesítményfokozó szerrel való visszaélés bűncselekményt aktív
elkövetési magatartással tudunk megvalósítani, hiszen cselekmény sorral szerezzük meg
az információt, a szert, és át- vagy beadjuk a versenyzőnek, aki szervezetébe az bekerül.
A büntetőjogi felelősség határozza meg a bűncselekményt. A 2012. évi C.
törvény a Büntető Törvénykönyvről 185.§ tekintetében a szándékosság alapján büntet.
Lehetséges, hogy első körben magunkat is becsapjuk azzal, hogy ha orvosként vagy
egészségügyi szakdolgozóként hozzá „segítjük” a sportolót a doppingoláshoz és ezzel
jobb teljesítményt ér el, akkor jól végezzük a szakmai munkát. Ha viszont alaposan
végig gondoljuk, hogy mi minden szükséges a tiltott teljesítményfokozó szer
ajánlásához, átgondoljuk, hogy akár a beszerzésben is részt „kell” vennünk, akkor már
elgondolkodtatóvá válik a folyamat. Mit is teszünk? Hogyan tesszük? Miért tesszük?
Miért kockáztatjuk a személyünket, hivatásunkat, erkölcsi megmérettetésünket,
megítélésünket, nem utolsó sorban egy kliensünk életét? Nem állíthatjuk, hogy én azt
hittem, hogy nem lesz belőle baj, mert valójában a versenyzővel egyetértésben,
szándékosan „segítettünk” neki!
5.5.2. Bárki elkövetővé válhat
A bűncselekményeket valaki vagy valakik elkövetik, ő, ők az elkövetők. Az
elkövető lehet maga a tettes (aki a bűncselekmény tényállását megvalósítja), a közvetett
tettes, társtettesek (akik a bűncselekményt egymás tevékenységének tudtával, velük
közösen valósítják meg), ők a tettesek. A felbujtó az, aki akaratával, szándékosan
rábeszéli, vagy magatartásával rábírja a tettest az elkövetésre. Aki a bűncselekmény
elkövetéséhez az elkövetőnek szándékosan nyújt segítséget, a bűncselekmény tudtával,
bűnsegéddé válik.
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Legyünk tisztában azzal a ténnyel, hogy teljesen mindegy, hogy milyen
minőségben járult valaki hozzá a bűncselekményhez, ugyanazok a büntetési tételek
szabhatóak ki.
A fentiek alapján orvos és egészségügyi szakdolgozó is lehetnek elkövetők. A
lehetőségek közelében vannak, és ők is emberek, akikre a „könnyen szerzett” jelentős
jövedelem kiegészítő pénz összege is hatással lehet. Felírhatnak olyan orvosi vényre,
receptre, olyan hatóanyagokat, melyek a tiltott teljesítményfokozó listán szerepelnek.
Eltulajdoníthatnak már orvos által aláírt, lepecsételt, de egyebekben „tiszta” (nincs
kitöltve a beteg adata, se a jogcímek, BNO kód, se a gyógyszerre vonatokozó adatok)
receptet és felhasználhatják. De akár el is lophatnak a munkahelyükről a
sportteljesítmény fokozásra használható tiltott teljesítményfokozó szert, vagy azt
tartalmazó gyógyszert, és eladhatják azt. Mindezt viszont tudatosan, szándékosan kell
elkövetni, mert a büntetőjog nem rendeli büntetni a gondatlanságból fakadó tiltott
teljesítményfokozó szer használatot, de a WADA a sportolót ebben az esetben is
dopping vétség alá vonja.
Kiemelném, hogy mindez csak feltételezés, gondolati játék! Óriási szerencse, hogy
Magyarországon bármilyen nehéz is az orvosok és egészségügyi szakdolgozók helyzete,
nagy valószínűséggel nem lehet őket ezen a módon befolyásolni, és ez maximálisan
tisztelendő.
A versenyző csak akkor tudja bizonyítani, hogy az orvost és/vagy egészségügyi
szakdolgozót tájékozatta arról a tényről, hogy neki meg kell felelnie a Szabályzatnak és
a Btk. tiltott teljesítményfokozó szerek használatáról szóló törvényeinek, ha legalább
még egy emberrel megy be az orvoshoz, aki alkalmas arra, hogy tanúvallomást tegyen.
Illetve, amennyiben a versenyző kéri az úgynevezett „Ambuláns lapot” vagy, hogy az
orvos vagy egészségügyi szakdolgozó írja le, és írja alá azokat a javaslatokat, melyek a
versenyző egészségügyi problémájára terápiaként javasolt, akkor erre is rávezetethetné
az említett információt. Az orvost és az egészségügyi szakdolgozót az 1997. évi CLIV.
törvény az egészségügyről kötelezi a megfelelő dokumentáció elkészítésére, és a beteget
(ez esetben a versenyzőt) megilleti az egészségügyi dokumentációjának megismerése,
és annak kikérése, legfeljebb minimális költséggel járhat.
A WADA nem csak a dopping vétségben elítélt sportolókat, hanem az ő munkájukat
segítő szakembereket is eltilt a sporttól. Létrehoztak egy listát, melyen azok a
sportszakemberek szerepelnek, akikkel tilos az együttműködés. A listán egy, már
60
korábban is említett magyar állampolgár, dr. Vajda István, sportorvos is szerepel.
Dr. Vajda István sportorvos szándékos tiltott teljesítményfokozó használatának
elősegítése nem igazolódott. Viszont az ügyben dr. Vajda István sportorvosként, egy
súlycsoportos sportolónak (akinek korábbi műtétje, és annak szövődményei miatt
jelentősen lecsökkent a testtömege), megerősödése érdekében étrend–kiegészítőket,
különféle gyógyszereket, antibiotikumokat írt fel.
Egy, a versenyző szervezetéből származó mintából 2013. júliusban, egy adott
világjátékon stanazololt, (egy doppingszerként már "elavult", könnyen kimutatható
anabolikus szteroid), amely a 2013-s archív dopping tiltólistán (azóta is folyamatosan)
S1/1a kategóriában, mindenkor, azaz versenyen kívül, és a verseny ideje alatt is tiltott
61
teljesítményfokozó szernek minősül, mutattak ki. Vajda védekezése szerint, ő egy
kisvárosban él, és a rengeteg munkája mellett, nem foglalkozna a szándékos
doppingoltatással.
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Nyilatkozatában elmondta, „annyira kikészült, hogy soha többé nem fog sportorvosként
62
dolgozni.”
Utána járva a témának, kiderült, hogy hazánkban igen nagy
valószínűséggel, 2013 januárjától, 2013 augusztusáig tartó időszakban nem volt
forgalomban olyan receptre kapható gyógyszer, mely stanazololt tartalmazott volna.
Amennyiben az orvos megfelelő dokumentációt vezetett, akkor abból egyértelműen
kiderül, hogy mit, és hogyan javasolt a versenyző számára, milyen tájékoztatással.
Több példa található a külföldi sportolókkal tevékenykedő orvosok és
egészségügyi szakdolgozók tekintetében is. Rendkívül hosszadalmas, és nehéz
bebizonyítani, hogy az orvos és/vagy egészségügyi szakdolgozó valóban szándékosan,
egyenesen a sportteljesítmény fokozására ad egy versenyzőnek tiltott
teljesítményfokozó szert. Több esetet vizsgáltam meg a szakdolgozat kapcsán, és arra a
következtetésre jutottam, hogy „védik” egymást a versenyző, a sportszövetség, az
orvosok, egészségügyi szakdolgozók tiltott teljesítményfokozó szer és/vagy tiltott
dopping módszer használata esetén. Ilyenkor nem érvényesülhet a büntető jog. A
legtöbb esetben kizárólag a versenyzőt vonták doppingvétség szankcionálása alá.
Egy amerikai esetben, mely felderítése több évig tartott, igen alapos vizsgálat után
ítélték el Dr. James M. Shortt orvost 2007-ben, aki végül is bűnösnek vallotta magát a
tiltott teljesítményfokozó szerek (versenyzőknek való használatával kapcsolatban. Ezt a
63
bűncselekményt 1998, és 2005 között, folyamatosan követte el.
5.6. Büntethetőség
A szakdolgozatom célja rámutatni, hogy orvosoknak és egészségügyi
szakdolgozóknak is tisztában kellene lennünk a ránk vonatkozó büntethetőségre a
hatályos Büntető törvények alapján.
Nem szükséges a büntethetőség alapos bemutatása, véleményem szerint teljesen
elegendő felsorolás szinten megemlíteni azokat a büntetéseket, melyek egészségügy
szakdolgozóként bennünket érinthetnek.
5.6.1. A büntetés
A büntetés célja, hogy a megelőzze, hogy bárki olyan bűncselekményt kövessen
el, mely a társadalom, a társadalom tagjai ellen irányul. A büntetés kiszabásával, és
annak végrehajtása során tudatosulhat igazából a tettesek számára, hogy amit
cselekedtek, az a társadalom, vagy az egyén érdekeit negatívan befolyásolja. Figyelem
felhívó is a büntetés, jelzi, hogy nem érdemes bűnt elkövetni, mert a társadalom számon
kéri, és szankcionálja azt. A büntetés elrettentő is mások számára, hogy ne kövessenek
el bűncselekményt, mert ez a további életükre, és a családjuk, a sértett életére is
befolyással bír.
Természetesen a büntetés kiszabásának figyelembe kell venni, a bűnösség fokát, a tettes
társadalomra való veszélyességét, az úgynevezett enyhítő (például soha sem volt még
büntetve) és a súlyosbító (például előre megfontolt szándék) körülményeket is.
Léteznek büntethetőséget kizáró, korlátozó vagy azt megszüntethető okok, amelyeket
szintén megvizsgál a törvénykezés, a büntetés kiszabása előtt.

62 AMATŐR SPORTOLÓ MIATT VAN SZÉGYENLISTÁN VAJDA DOKI 2015.09.11.
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5.6.2. Büntetőrendszer
A büntetőrendszer három részből áll: büntetések, mellékbüntetés, intézkedések.
Mivel alkalmazható büntetések és intézkedések együttes használat, kettős rendszerű a
büntetőrendszer.
A büntetések: szabadságvesztés, elzárás, a közérdekű munka, pénzbüntetés, a
foglalkozástól eltiltás, valamint úgynevezett mellékbüntetésként a közügyektől eltiltás.
A felsorolt büntetésekről van elképzelésünk, de a közügyektől való eltiltás köre elég
széles, nincs választójoga, nem vehet részt népszavazásban és népi kezdeményezésben.
Nem lehet a közügyektől eltiltott személy hivatalos személy, népképviseleti szerv
testületének, bizottságának tagja, hatósági eljárásban védő vagy jogi képviselő, civil
szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben megjelölt vezető tisztségviselője,
köztestületben és közalapítványban tisztségviselő. Nem választható törvényben
kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott szervezet közgyűlésébe, testületébe, nem
érhet el katonai rendfokozatot, nem kaphat belföldi kitüntetést és külföldi kitüntetés
elfogadására engedélyt. Továbbá elveszíti mindazon tagságát, állását, tisztségét, katonai
rendfokozatát, megbízatását és kitüntetését, amelynek elnyerését a törvény kizárja,
valamint címzetes rendfokozatát.
Kevésbé riasztónak tűnhetnek az intézkedések: megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi
munka, pártfogó felügyelet, elkobzás, vagyonelkobzás. Enyhébb joghátrány, de mégis
súlya van, ha valakit megrónak, vagy például vagyonelkobzással büntetik.
Láthatóan széles a választék a büntethetőségek tárházában, mégis hazánkban a
leggyakrabban alkalmazott büntetés a pénzbüntetés.
Oka, hogy az elkövető ne kerüljön olyan hátrányos helyzetbe, hogy ne végezhessen
munkát (és így az állam is bevételekre számíthat), és családja mellett maradhat, amely
elősegítheti a bűntettének és a büntetésnek a feldolgozását számára. A pénzbüntetés
összege egyszerűnek tűnő, matematikai számításból adódik. Az alap: a napi tétel
összege, amit pedig az elkövető személyi, vagyoni, jövedelmi viszonyaihoz viszonyítva
határoznak meg, ezt kell megszorozni napi tételek számával, amely az elkövetett
bűncselekmény súlyához, társadalomra veszélyességéhez, a bűnösség fokához
64
igazodik. A pénzbüntetés legkisebb mértéke 30 nap, legnagyobb mértéke 540 nap. Az
64
egynapi tétel összege minimum 1000, de legfeljebb 500.000 forint.
5.7. A büntethetőséget akadályozó, kizáró, korlátozó vagy azt megszüntető okok
Ha nincs magánindítvány (ennek megtételére a sértett jogosult és nem vonható
vissza), vagy feljelentés, akkor a büntetőjogi felelősségre vonást ezek a tények
akadályozzák!
5.7.1.Bűncselekmény elkövetésének oka
Óriási jelentősége van, hogy a bűncselekményt milyen okból követik el.
Előfordulhatnak olyan körülmények, melyek az elkövető cselekménye sem büntethető,
vagy az elkövetés idején az elkövető nem büntethető.
Objektív ok, amikor magának a cselekménynek a büntethetősége kizárt, például: jogos
65
védelem, végszükség, jogszabályi engedély.
Szubjektív okot az elkövető büntethetőségének akadálya valósítja meg. Például a 12 év
alatti életkor, a kóros elmeállapot, a kényszer, a fenyegetés, a tévedés (de ebben az
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esetben kivétel a gondatlanság).
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Jelen szakdolgozat tekintetében, csak az orvosok és egészségügyi szakdolgozók tiltott
teljesítményfokozó szer használatára vonatkoztatható egyes részeket kívánom
bemutatni.
5.7.2. Büntethetőséget kizáró, korlátozó okok
Amennyiben a büntetendő cselekményt elkövetőt bizonyíthatóan az elkövetésére
kényszerítették, és/vagy fenyegetés hatására követte azt el, a büntethetőséget ezek a
tények korlátozzák, vagy akár kizárják. Nem büntethető, az az elkövető sem, aki a
büntetendő cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követi el, amely
miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra. Amennyiben a kényszer vagy a
fenyegetés a bűncselekmény elkövetőjét, az akaratának megfelelő magatartásban
korlátozza, akkor korlátlanul enyhíthető a büntetés. Ha az embert azzal fenyegetik egy
fűrésszel a kezükben az elkövetők, hogy levágják a lábát, ha nem tesz meg valamit, amit
nem akar megtenni, mert másra nézve ártalmas, akkor valójában fizikailag
megpróbálják kényszeríteni arra, hogy az akaratával, annak kimutatására való
képességével szemben mást, másnak ártó cselekedetet vigyen végbe. Ilyen esetben
természetszerűleg a fenyegetett ember fél, és hajlandó bizonyos dolgokat megtenni.
Ezek egymással való arányossága kérdésesé válik, mert ha azzal fenyegetnek, hogy ha
nem öli meg a gyermekét, akkor levágják a lábát, azt feltehetőleg nem vállalja egy
szülő, aki orvos is. De ha azzal fenyegetik meg ezt az orvost, hogy ha egy gyógyszert
nem ír fel, akkor levágják a lábát, akkor fel fogja írni azt a gyógyszert, még akkor is, ha
tudja, hogy valakinek árthat vele.
5.7.3. Büntethetőség kizárása a jogszabály engedélye alapján
Ebben az esetben, az a kérdés, hogy van-e olyan hatályos jogszabály, amely
erre vonatkozó előírást tartalmaz, vagy az engedélyt megadja-e. Az egészségügyben
van rá példa, a kezelőorvos az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
meghatározott eseteiben, a beteg beleegyezése nélkül is dönthet egészségügyi
beavatkozásról, például életveszély esetén. Ide tartozik, az aktív versenyzők számára a
TUE engedély is.
5.7.4. Büntethetőséget megszüntető okok
Léteznek úgynevezett büntethetőséget megszüntető okok is: elkövető halála,
elévülés, kegyelem, tevékeny megbánás, a törvényben meghatározott egyéb okok.
Egyértelmű, ha az elkövető elhalálozott, vagy a bűncselekmény büntethetősége öt év
után elévült, akkor már nem büntethető a bűncselekmény. Kegyelmet, a köztársasági
elnök gyakorolhat, kérelem esetén a megfelelő törvényi szabályozás alapján.
A törvényben meghatározott egyéb ok fent állása egy adott ügyre vonatkozólag lehet
megállapítható. Például, a beteg önkéntes, írásos beleegyezése, egy műtétbe, amelyet
kellő tájékoztatás után vállalt. Hasonló jellegű a sportban a bokszolás, ahol a
versenyző belegyezik, hogy üssék, és önként vállalja az ezzel járó sérüléseket is.
Ha a tiltott teljesítményfokozó szerek használata kapcsán bűncselekményt követtünk a
legoptimálisabb, ha a kiderülés pillanatától együttműködünk az eljáró hatóságokkal
5.7.5. Tevékeny megbánás, mint a büntethetőséget megszüntető ok a 2012. évi C.
törvény a Büntető Törvénykönyvről 185.§ tekintetében
A tevékeny megbánás tekintetében, vannak esetek, amikor nem büntethető az
elkövető. Például, ha van sértett, ha háromévnyi szabadságvesztésnél nem többel
büntetendő a bűntett, és azt az elkövető vádemelésig beismerte.
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Továbbá vagy közvetítői, mediációs eljárás keretében, vagy akár azt megelőzően, a
sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet
jóvátette, kompenzálta. Ilyen esetek például az emberi méltóság és egyes alapvető
emberei jogok elleni, a közlekedési, a vagyon elleni, illetve a szellemi tulajdonjog
66
elleni bűncselekmények. Olyan lehetőség ez, amellyel elkerülhetőek a Btk. által
kiszabható büntetések, vagy mérsékelhetők azok.
Jelenleg a sportteljesítmény fokozása céljából tiltott teljesítményfokozó szerek
visszaélése esetén a sértett maga az állam, nem lehet a tevékeny megbánást, mint
büntethetőséget enyhítő vagy megszüntető okot alkalmazni. Azoknak a versenyzőknek
viszont, akikről bizonyíthatóan kiderül, hogy a 2012. évi C. törvény a Büntető
Törvénykönyvről 185.§ szerint felsorolt tiltott teljesítményfokozó szerek közül,
valamelyik úgy került a szervezetükbe, hogy tényszerűen vétlenek, és a Szabályzat
alapján mégis eltiltják őket versenyektől, egyrészt a jövedelmük várható csökkenésével
kell számolniuk, másrészt a befektetett költségek (például versenyre készüléshez
szükséges edzőtábor, utazás költsége) is kárba vesznek. Ők, hosszadalmas polgári peres
úton rendezhetik a felmerülő kárukat, az elkövetővel, elkövetőkkel szemben.
Ezért a jövőre nézve a jogalkotó számára megfontolandó lehetőség, hogy a tevékeny
megbánást, mint a büntethetőséget korlátlanul csökkentő okot kiterjessze a 2012. évi
C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 185.§ esetében. Egyrészt, hogy a sportoló
számára megkönnyítse a jogos kárigény érvényesítését, másrészt az elkövető,
elkövetők a sportoló jelentős kárát megtérítve alaposan átgondolhatja, hogy a
későbbiekben megéri-e a sportteljesítmény fokozás használatára tiltott
teljesítményfokozó szerekkel üzletelni. A büntetés ezzel a lehetőséggel is elérheti azt a
célját is, hogy megelőzze további bűncselekmény elkövetését.
5.8. Feltételezett példaelemzések
Ha a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 185.§- t jól értelmezzük,
akkor e törvény szerinti bűncselekmény célzatos bűncselekmény, ezért kizárólag
egyenes szándékkal követhető el.
5.8.1. Szándékos sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szer adását
elismerő orvos vagy egészségügyi szakdolgozó feltételezett esete
10 000 méter síkfutás fő számú atlétikai versenyző olyan reklámszerződés
megkötésének lehetősége előtt áll, amely a 3 hónap múlva megrendezésre kerülő
olimpiai eredményétől függ. Mivel ez az utolsó olimpia, amelyen koránál fogva még
eredményesen részt vehet, és ez idáig soha semmilyen dopping ellenőrzésen sem bukott
meg, úgy dönt, hogy sportteljesítményének fokozása céljából tiltott teljesítményfokozó
szer használatával biztosítja be a megfelelő olimpiai eredmény lehetőségének
elősegítését. Ismerős orvossal vagy egészségügyi szakdolgozóval szövetkezve, annak
magas összeget ígérve az eredményesség esetén, az orvos vagy egészségügyi
szakdolgozó által biztosított tiltott teljesítményfokozó szert kezd használni. Retacrit –
epoetin zeta hatóanyagú gyógyszert (erythropoietin: dopping tiltólista S2 kategória), a
67
versenyzőnek az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó beadja injekció formában. Ezt
követően a versenyzőt dopping ellenőrzés alá vonják, amely után a levett mintából
kimutatható, így dopping vétség miatt eljárást indítanak ellene.
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A WADA szerint a versenyzőé a felelősség, hogy mi kerül a szervezetébe. Ebben az
esetben is a versenyző felelőssége, de ezt nagymértékben befolyásolja, az orvos vagy
egészségügyi szakdolgozó felelősség felvállalása és együttműködése a hatósággal, a
versenyző doppingvétségének megítélését és szankcionálását! Mivel az orvos vagy
egészségügyi szakdolgozó tisztában volt azzal, hogy sportteljesítmény fokozása céljából
tiltott teljesítményfokozásra alkalmas szert tartalmaz a gyógyszer, de abban bízott, hogy
nem fog kiderülni, így akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel lenne sújtható a Btk.
185. § Teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette esetén. Ha az orvos vagy
egészségügyi szakdolgozó a doppingvétség kiderülése után, elismeri, hogy ő szerezte a
doppingvétséget okozó tiltott teljesítményfokozó szert tartalmazó gyógyszert, azaz ő
követte el a bűncselekményt, és mindenben együttműködött a hatóságokkal, akkor a
büntetése enyhíthető. A bűncselekmény elkövetésére ebben az esetben a versenyző a
felbujtó. Megjegyezném, hogy a gyógyszerek tájékoztatójában sehol sem tüntetik fel,
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hogy érdemes ellenőrizni, hogy tiltott teljesítményfokozó szert tartalmaz e vagy sem!
5.8.2. Szándékos sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szer adását
tagadó, de rábizonyítható orvos vagy egészségügyi szakdolgozó feltételezett esete
Súlyemelő versenyző az internetről és az edzőteremben is szerez információkat a
szteroidok teljesítményfokozó használatával kapcsolatban, és elhatározza, hogy
kipróbálja. Mivel van egy ismerős orvos vagy egészségügyi szakdolgozó, megkéri
„szerezzen” neki, mert azt biztonságosabbnak tartja, mintha interneten, külföldről vagy
ismerőstől vásárolna. Az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó utána néz a
szteroidoknak, elmondja neki, hogy ez sportteljesítmény fokozás tekintetében tiltott
teljesítményfokozó szer. A versenyző azzal érvel, hogy csak kipróbálni szeretné. Az
orvos vagy egészségügyi szakdolgozó ötszörös áron adja el a versenyzőnek, mint azt
interneten azt megvásárolhatná, a következő gyógyszert, Retabolil-nandrolone
hatóanyagú injekció. „A retabolil injekció alkalmazható betegség utáni legyengült
állapot, illetve krónikus veseelégtelenség következtében fellépő vérszegénység
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kezelésére”(nandrolone: dopping tiltólista S1-AAS kategória). A versenyzőnek, a
versenyző otthonában az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó beadja injekció
formában. Ezt követően a versenyzőt dopping ellenőrzés alá vonják, mely után a
versenyzőtől származó mintából kimutatható a tiltott teljesítményfokozó szer, így
dopping vétség miatt eljárást indítanak ellene. A WADA szerint a versenyző a
felelősség, hogy mi kerül a szervezetébe. Ebben az esetben is. A versenyző a dopping
vétség eljárás alatt tájékoztatja a hatóságot, hogy kitől származik a tiltott szer. Az eljárás
során az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó tagadja, hogy ő adta a tiltott
teljesítményfokozó szert a versenyzőnek. A versenyző azonban eltette az injekció
dobozát, és ampullákat (hogy később már egyedül is tudjon esetleg szerezni), azon
pedig megtalálhatók olyan azonosítók (például gyártási szám), amelyből kiderülhet,
hogy honnan származik (az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó munkahelyéről). Mint
az előző példából kiderült, nagymértékben befolyásolja az orvos vagy egészségügyi
szakdolgozó felelősség felvállalása és együttműködése a hatósággal, a saját büntetését!
Mivel az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó tisztában volt azzal, hogy
sportteljesítmény fokozása céljából tiltott teljesítményfokozásra alkalmas szert tartalmaz
a gyógyszer, de abban bízott, hogy nem fog kiderülni, így akár 3 évig terjedő
szabadságvesztéssel lenne sújtható a Btk. 185. § Teljesítményfokozó szerrel visszaélés
bűntette esetén.
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Amennyiben elvette a munkahelyről engedély nélkül, akkor ez lopásnak minősül. Mind
e mellett, mivel szakképzettséget igénylő foglalkozása szabályainak megszegésével
követte el a bűncselekményt, a Btk. 52. § A foglalkozástól eltiltás is, rá vonatkozó
büntetést is vonhat maga után. Súlyosbító körülmény lehet továbbá a büntetés
kiszabásába tekintetében, hogy az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó nem működött
együtt a hatósággal. A bűncselekmény elkövetésére ebben az esetben is a versenyző a
felbujtó. Megjegyezném, hogy ennek a gyógyszernek sem tüntették fel tájékoztatójában
sehol, hogy érdemes ellenőrizni, hogy tiltott teljesítményfokozó szert tartalmaz e vagy
sem! Viszont beleírták a tájékoztatóba:„Ha az előírtnál több a Retabolil injekciót kapott
Nincs adat a Retabolil injekcióval történt túladagolásra. A nandrolon tartalmú
készítményekkel történő visszaélések esetén (izomtömeg-növelő ún. anabolikumként,
nagy adagban való alkalmazásnál) súlyos hormonális, az anyagcserét érintő és pszichés
70
mellékhatásokkal kell számolni.”
Korábban is volt kezdeményező javaslat, arra vonatkozólag, hogy jelentősen
egyszerűbb lenne a versenyzők, orvosok, és egészségügyi szakdolgozók doppinggal
kapcsolatos ismeretszerzése, ha a gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó cégek az
úgynevezett betegtájékoztatóban feltüntetnék, hogy a termék tartalmaz e doppinglistás
71
hatóanyagot. Mára azonban annyira felgyorsult az doppinglistára felkerülő szerek,
hogy inkább az érdemes feltüntetni a betegtájékoztatóban, hogy a hatályos
doppinglistán ellenőrizzék a terméket sportoló esetén!
5.8.3. Szándékos sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szer rejtett
kínálását tagadó, de rábizonyítható orvos vagy egészségügyi szakdolgozó feltételezett
esete
Napjainkban egy sportvezető szexuális bűncselekménye kiderülése okán,
különböző doppingolással kapcsolatos történetek is a napvilágra bukkantak, az adott
72
sportvezető sportágában. Ennek nyomán keletkezett az alábbi feltételezett eset.
Mivel a sportszövetségek anyagi lehetőségei erősen függnek a sportolók
teljesítményétől, egy adott sportszövetség sportszakembere úgy dönt, kicsit „besegít” a
versenyzők teljesítményébe, hogy a sportszövetség több anyagi támogatáshoz jusson,
ezáltal a versenyzők is több és jobb lehetőséget kaphassanak az edzésre, a versenyek
felkészülésére. Egy orvossal, vagy egészségügyi szakdolgozóval megbeszéli a tervét,
majd közösen keresnek egy gyógyszerészt, akivel összeállíttatnak egy olyan „vitamin
koktélt”, amelyben bizonyos mennyiségű anabolikus szteroid (AAS kategória) is
73
kerül.
A gyógyszerész rákérdez tőlük, hogy mire szeretnék használni. A
sportszakember elmondja a gyógyszerésznek, hogy mire szeretné használni, a
gyógyszerész társul hozzájuk, az akcióba. Kapszula formájában kapják meg a
versenyzők, egy C vitamin feliratú dobozból, minden edzésen, és a sportszakember
előtt kell bevenni. Pár nap múlva azonban az egyik versenyző rosszul lesz, kihányja a
kapszulát az öltőzőbe, és mivel nem oldódott fel, elteszi, hazaviszi. Otthon átgondolja,
hogy mi történt, és a kapszulát beviszi a nemzeti dopping ellenes szervezethez. Ott is
elmondja, hogy mi történt, és kéri a szervezet segítségét.

70 http://www.hazipatika.com/gyogyszerkereso/termek/retabolil_50_mg_ml_oldatos_injekcio/1418 [2016.04.22.]
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A szervezet bevizsgáltatja a kapszulát. Miután kiderül a doppinglistás szer tartalma, a
hatóságokkal együttműködve lebuktatják a sportszakembert, aki elmondja az egész
történetet, az orvost vagy egészségügyi szakdolgozót, és a gyógyszerészt is
megnevezi. Bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekmény történt. A versenyzők rövid
ideig szedték a doppinglistán szereplő szert is tartalmazó kapszulát, de doppingvétség
eljárás alá dopping ellenőrzés hiánya miatt nem kerültek. A versenyzőket ezek után
dopping eljárás alá vonják, azaz a szervezetükből mintát vesznek, azokat ellenőrzik.
Amennyiben a tiltott teljesítményfokozó szer kimutatható a versenyzők szervezetéből
származó mintából, sajnálatos módon, a Szabályzat alapján, megrovástól akár 2 éves
eltiltásig tartó büntetésre számíthatnak. A versenyzők ebben az esetben valóban nem
tehettek a tiltott teljesítményfokozó szer használatáról, hiszen úgy adták neki, hogy
szándékosan megtévesztették őket, de a WADA Szabályzat szempontjából elvárható a
fokozott gondosság.
dr. Szabó Gergely Balázs, a MACS jogi képviselője, Kábítószer és dopping, A
kábítószerrel kapcsolatos elkövetési magatartások sportjogi vonatkozásai című, a
Sporttudományi Szemlében megjelent munkájához készült a sportra kivetítve egy
táblázat, amelyet a büntetőjog minden állampolgárra való vonatkozását figyelembe véve
bővítettem ki, meghagyva a sport vonatkozásait. Megítélésem szerint így szélesebb körű
képet alkothatunk a problémáról.
Kábítószer és sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szer jogi
74
összehasonlítása, elkövetési magatartás vonatkozásában
Tiltott teljesítményfokozó szer
Elkövetési magatartás
típusa
Kereskedelem
Fogyasztás
Büntetőjog
Bűncselekmény mind a Bűncselekmény mind a
sportoló, mind a
sportoló, mind a
Kábítószernek minősülő szer
sportszakember,
sportszakember, de
de egyébként bárki
egyébként bárki
vonatkozásában
vonatkozásában
Kábítószernek nem minősülő, de Bűncselekmény mind a
büntetőjog által
sportoló, mind a
sportteljesítmény fokozására
sportszakember,
Nem bűncselekmény
tiltott teljesítményfokozó szer
de egyébként bárki
(Btk.185.§)
vonatkozásában
Doppingszabályozás
Csak sportolói oldalon
doppingvétség,
Doppingvétség mind a
sportszakemberek
Valamennyi tiltólistán szereplő
sportoló, mind a
vonatkozásában
szer
sportszakember
általános fegyelmi
vonatkozásában
vétséggé minősítése
javasolt
Polgári jog
Szerződésben meghatározottak
Felmondás, pénzügyi szankciók
szerint
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Áttekintve a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről vonatkozó
paragrafusait pro és kontra, akár meg is ijedhetnénk, hogy orvosként és egészségügyi
szakdolgozóként milyen sokféle bűncselekményeket követhetünk el, és ennek milyen
büntetései lehetnek. Mivel a sportteljesítmény fokozásra használható tiltott
teljesítményfokozó szerekkel kapcsolatos bűncselekmény, egyenes, azaz akaratos
szándékkal követhető el, megnyugodhatunk. Hiszen aki tényleges tiltott
teljesítményfokozói szándékkal követi el ezt a bűncselekményt, az megérdemli a rá
kiszabott büntetést, nem méltó a társadalom sajnálatára, mert hozzájárult a versenyző
egészségi állapotának romlásához, és a sport tisztaságának bemocskolásához.
Napjainkban ok híján nem jellemzőek az orvosok és egészségügyi szakdolgozók elleni
büntető perek a sportteljesítmény fokozásra használható tiltott teljesítményfokozó
szerek használata esetén. Azt gondolom, hogy nem is szükségszerű, hogy egy
alapjában az élet, egészség szolgálatában álló hivatáscsoportot művelőket komoly
büntető jogi veszély fenyegesse. Ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet az orvosok
és egészségügyi szakdolgozók számára, hogy a betegek és hozzátartozóik egyre
tudatosabbak az egészségükkel összefüggő jogaikban, és nem félnek azokat
érvényesíteni! Az élsport egyre magasabbra teszi a lécet a sportolóknak, akik egyre
több esetben működnek együtt orvosokkal és/ vagy egészségügyi szakdolgozókkal, és
új kihívások elé állítják őket is!
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6. Kérdőíves vizsgálat orvosok és egészségügyi szakdolgozók körében,
sportteljesítményt fokozó tiltott teljesítményfokozó szer használatával kapcsolatos
ismeretekre vonatkozólag
A kérdőívvel és annak elemzésével a szakdolgozatom témáját, illetve a
kutatásom azon célját kívánom alátámasztani, hogy valóban szükség van-e megfelelő
tájékoztatásra a sportteljesítmény fokozása céljából tiltott teljesítményfokozó szerek
használatával kapcsolatban az egészségügyben dolgozók érintett szegmensének. A
kérdőív kitöltésére egyrészt célzottan kerestem meg orvosokat és egészségügyi
szakdolgozó kollégákat, másrészt a közösségi médiában is célzottan adtam közre
kitöltésre különböző orvosoknak és egészségügyi szakdolgozó kollégáknak.
6.1. Kérdőív célja
A kérdőív kitöltésével a szakdolgozatom elkészítéséhez kérném a segítségét.
Szakdolgozatom kutatási témája, hogy szükséges-e, orvosok és egészségügyi
szakdolgozók oktatása, felvilágosítása a sportteljesítményt fokozó tiltott
teljesítményfokozó szerek, módszerek használatával kapcsolatban. A kérdőívet 110 fő
töltötte ki, orvosok, fogorvosok, klinikai szakpszichológus, gyógytornászok,
dietetikusok, más egészségügyi szakdolgozók.
6.2. Kérdőív feldolgozása
1. Neme: A kérdőív a szokásos alapkérdésekkel indul (nem, kor), amely alapján 100 fő
feletti kitöltő esetén statisztikailag kiértékelhető módon ismertté válik, hogy melyik nem
és korcsoport milyen ismeretekkel és véleményekkel bír a kérdésekben szereplő
témáról. Természetesen ilyen, viszonylag kis alanyszámú felmérés és a reprezentativitás
megteremtése nélkül felmérésem eredményéből csak korlátozott mértékben vonható le
messzemenő következtetés, ám az eredmények megalapozhatják egy szélesebb körű és
reprezentatív felmérés indokoltságát, és lényegi kérdéseket vethetnek fel a jelenlegi
információ ellátottsággal kapcsolatban. Mivel az egészségügyben az orvosok és
egészségügyi szakdolgozók többsége nő, így nem volt meglepő, hogy a kérdőívem
75
kitöltői között is a női nemhez tartozó kitöltők domináltak 72,7%.
2. Kora:

Arra számítottam, hogy leginkább a 18-45 év közötti korosztály közül kerül ki a legtöbb
kitöltő, mivel arányukban valószínűleg ők dominálhatnak az egészségügyben aktív
munkát végző és internetet is használó személyek halmazának metszetében. Bár az
idősebb korosztály internethasználata is egyre elterjedtebb hazánkban, a felhasználók a
technológiai nehézségek miatt jellemzően többségében a fiatalabb korosztályból
kerülnek ki.
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3. Ön jelenleg helyileg hol dolgozik?

Annak ellenére, hogy kitöltők 10,9 %-a nem az egészségügyi szakképesítését
felhasználva tevékenykedik, mégis fontosnak tartották, hogy szakdolgozatom
eredményességéhez hozzájáruljanak a véleményükkel, ami azt is jelentheti, hogy
későbbiekben még újból potenciális orvosokként, vagy egészségügyi szakdolgozókként
fognak dolgozni, és nyitottan fogadják a felmerülő problémát! Természetesen a
motivációjukat a kérdőív kitöltésére vonatkozóan nem ismerhetjük, de részükről is
mérhető volt az érdeklődés. Amit még láthatunk, hogy az internetet használó és a
kérdőív kitöltésében motiváltak 43,6%-a budapesti, amely adat adódhat a sportolókkal
való gyakoribb érintkezésükből, nagyobb téma iránti érdeklődésükből, vagy a budapesti
orvosok, és egészségügyi szakdolgozók jobb technikai képzettségéből, esetleg jobb
internet hozzáférési lehetőségeiből. A válaszolók nagy része, 72,2 %, hazánkban
dolgozik, de magyar állampolgárként külföldön élőket is érdekelte a téma, így arra is
számíthatunk a jövőben, hogy hazatérő kollégák akár számításba is fogják venni a
lehetőségeket ezen a területen való információszerzésben is. Erőteljesebb szakmai
érdeklődésük esetén pedig a helyi viszonyokról is tájékozódhatnak. Ezekkel a
tapasztalatokkal, és tudással felvértezve hozzájárulhatnak a magyarországi tájékoztatási
gyakorlat fejlődéséhez is.
4. Ön jelenleg milyen egészségügyi szakképesítés birtokában dolgozik?

A kitöltők arányán is észrevehető, hogy orvosból kisebb létszám van az
egészségügyben, mint egyéb az egészségügyi szakdolgozókként dolgozóból, és ez
reális, hivatalos statisztikákból is egyértelmű adat.
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5. Az Ön számára fontos-e a sportolók egészsége, egészségének védelme?

Ha figyelembe vesszük, hogy az olimpia évében nagyobb figyelem irányul az élsportra
és ezzel egyidejűleg egyre több nemzetközi és hazai doppingvétség híre kerül a
médiába, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók pedig az egészség megőrzése és
helyreállítása terén dolgozó, jellemzően erős hivatástudattal rendelkező személyek,
akkor nem meglepő, hogy a kitöltők 90,9% számára fontos a sportolók egészsége.
6. Az Ön számára fontos-e, hogy hazánk sportolói jól szerepeljenek a versenyeken,
világversenyeken, olimpián?

A kitöltők túlnyomó többsége fontosnak tartja országunk sportolóinak sikerességét.
7. Van-e az Ön által ellátottak között bármilyen szinten sportoló személy?
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8. Van-e az Ön által ellátottak között bármilyen versenyen induló sportoló?

9. Van-e az Ön által ellátottak között világversenyen induló sportoló?

10. Van-e az Ön által ellátottak között bármilyen olimpián induló sportoló?

A 7.-8.-9.-10.- s kérdésekkel arra összpontosítottam, hogy mennyire tájékoztatják a
sportolók az orvosokat, és/vagy egészségügyi szakdolgozókat arról, hogy sportolónak
számítanak, illetve van arra igényük a kitöltő szakembereknek, hogy tudjanak-e arról,
hogy dolgoznak-e sportolóval. A felmérés alapján minél magasabb szinten indulnak a
sportolók, egyértelműen annál kevesebben vannak számszakilag (reálisan jóval
kevesebb olimpián induló sportoló van, mint országos bajnokságon). Ezzel egyenes
arányban, a kitöltők egyre kevesebben tudnak arról, hogy van-e, valamilyen szintű
sportoló az ellátotti körükben. Az is kiderült, hogy van arra igény, hogy információjuk
legyen arról, ha a kliensük sportoló is.
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11. Ön szerint mi az a dopping, doppingolás?

A doppingolás tömör meghatározás alapján is „felismerhető” volt 81,8%-ban.
Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy 18,2 % esetében vagy az étrend kiegészítő
használatot, vagy tetszőleges alkalmazást tekintettek annak, a nyilvánvaló
megfogalmazás ellenére.
12. Ön szerint káros-e a doppingolás a sportoló szervezetére?

A válaszadóknak több mint a fele, tekinti a doppingolást a sportoló számára
egyértelműen veszélyeztető tényezőnek.
13. Ön hogyan ítéli meg azokat a sportolókat, akik doppingolnak?
Engem nem zavar.

7,3,%

Ha a hazánkat képviselve derül ki róla, akkor nagy csalódás számomra,
de a sportolót nem ítélem el érte!
Ha a hazánkat képviselve derül ki róla, akkor nagy csalódás számomra, a
sportolót elítélem érte!
Nem fair a többi sportolóval szemben a doppingolással elért eredmény.

0%

Mivel tönkre teszi a sportoló szervezetét, így nagy butaságnak tartom a
doppingolást.
Az élsport ma már erről szól, természetes a dopping, így megértem a
sportolót, aki doppingol!

7,3%
41,8%
25,4%
18,2%
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A doppingoló sportolók megítélése a kitöltők estében nagy százalékban elnéző,
konkrétan csak 7,3% ítéli el őket. Ebben nagy valószínűséggel szerepet játszhat
hivatásunk empatikussága is. Ismerve, a sportolók egészségügyi problémáinak széles
körét is, hajlamosabbak lehetünk a sérült sportolókkal együtt érezni, hiszen
rendszeresen találkozunk a fájdalmaikkal, a sérüléseikkel, ugyanakkor tapasztalhatjuk,
hogy bármi áron jól akarnak teljesíteni.
14. Amennyiben találkozott már az Ön által ellátottak között bármilyen sportolóval,
jelezte-e a sportoló, hogy a hatályos dopping tiltólistát figyelembe kell venni a javasolt
terápia tekintetében?

Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevőnek (sportolónak is) az 1997. évi CLIV.
törvény az egészségügyről alapján, kötelezettsége, hogy egészségi állapotától függően,
köteles a kezelő orvossal és/vagy egészségügyi szakdolgozóval együtt működni.
Tájékoztatni kell a szakembereket azokról a tényekről, tünetekről, amelyek szükségesek
a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a
beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről,
gyógykezeléséről, gyógyszer és/vagy egyéb készítmény szedéséről, egészségét károsító
kockázati tényezőiről. Ez főként a sportoló érdeke, hiszen számára a versenyzéshez való
megfelelő állapot elérése mellett az is cél, hogy vagy ne kerüljön be a szervezetébe
tiltott sportteljesítményt fokozó szer, vagy csak megfelelő TUE engedély birtokában,
hogy elkerülje a doppingvétséget.
15. Előfordulhat-e az Ön megítélése szerint, hogy bármikor lesz az Ön által ellátottak
között bármilyen szintű sportoló?

Közel háromnegyede a kitöltő szakembereknek számít rá, hogy bármikor igénybe veheti
sportoló a tevékenységét. Fontos jelzés ez, a sportteljesítmény fokozása céljából tiltott
teljesítményfokozó szerek használatának reális ismeret igényére.
55

16. Ön szerint, ha egy sportoló tiltott sportteljesítményt fokozó szert vagy módszert
alkalmaz (doppingvétségnek is nevezik), akkor hogyan büntetik azt?

Megnyugtató a közel 90%-s feltételezhetően korrekt ismeret a doppingolás miatti
szankcionálás tekintetében!
17. Ön szerint melyik szervezet állítja össze, tartja nyilván napra készen, a tiltott
sportteljesítményt fokozó szerek és módszerek listáját, leírását?

Az 50% feletti választás biztató a WADA tekintetében, mert ez kellő érdeklődést mutat.
A válaszadók többségükben ismerik (vagy sejtik) a WADA jelentőségét. Viszont a
MACS, mint a hazai, nemzeti doppingellenes szervezet is ismert.
18. Ön szerint mivel foglalkozik a Magyar Antidopping Csoport?

A korábbi kérdés már rámutatott arra, hogy a MACS létezését sokan ismerik. A
jelenlegi válaszok azt mutatják, hogy a kitöltök nagy százaléka tisztában is van a
tevékenységével. Ez nagyfokú tájékozottságra is utalhat, amely remélhetőleg a tiszta,
becsületes sport kialakításában, megtartásában jelentős előny lehet!
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19. Ön szerint ki vehet részt a Magyar Antidopping Csoport doppingellenes oktatásán?

20. Ön szerint mennyit kell fizetnie a résztvevőnek a Magyar Antidopping Csoport
doppingellenes oktatásán való részvételért?

21. Részt vette-e már Ön a Magyar Antidopping Csoport doppingellenes oktatásán?

A 19.-20.-21. kérdésekben azt vizsgáltam meg, hogy a MACS ingyenes doppingellenes
ismereteket átadó képzésein (ezek nem tartoznak se szabadon választható, se kötelező
szakmai továbbképzések közé) milyen a részvételi arány a kitöltők körében, mit
gondolnak erről a kitöltő orvosok és egészségügyi szakdolgozók. Bár a helyes válaszok
dominálnak, hiszen bárki ingyenesen részt vehet az oktatáson, még sem veszik igénybe
a kollégák a doppinggal kapcsolatos oktatás lehetőségét.
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22. Ön szerint, ha valaki a sportteljesítmény javítása érdekében, véletlenül, tévedésből,
de bizonyíthatóan tiltott sportteljesítményt fokozó szert vagy módszert javasol vagy
alkalmaz egy sportolónál, azt hogyan vonják felelősségre?

23. Ön szerint, ha valaki a sportteljesítmény javítása érdekében, szándékosan (tehát nem
véletlenül, hanem akarattal) és bizonyíthatóan tiltott sportteljesítményt fokozó szert
vagy módszert javasol vagy alkalmaz egy sportolónál, azt hogyan vonják felelősségre?

A 22.-23. kérdések esetében a tiltott teljesítményfokozó szerek, módszerek
használatával kapcsolatos büntető jogi hiányosságokra kívántam rávilágítani. A
kérdőívet kitöltők szigorúan veszik a doppingvétségben való véletlen vagy szándékos
közreműködést. Ugyanakkor az eredmények jól tükrözik, hogy nem ismerik az
idevonatkozó büntető jogi aspektust/szabályokat, hiszen a véletlen tiltott
teljesítményfokozó szer adásakor is, közel 1/3-a, a válaszadóknak a foglalkozástól való
eltiltást jog szerinti büntetésnek tartja. Másrészt a szándékosan elkövetett
bűncselekménynél a büntetés hiányának feltételezése (25%), azt mutatja, hogy a tiltott
teljesítményfokozó szerek, módszerek használatával kapcsolatosan elég nagy jogi
engedékenységet feltételeznek a kollégák, holott ebben az esetben nem csak etikai
szempontból, de jog szerint is jogos a szigorú büntetés.
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24. Ön szerint milyen szintű sportolót ellenőrizhetnek doppingvétség tekintetében?

Kevesebb, mint fele választotta a kitöltőnek, azt a lehetőséget, hogy doppingvétség
tekintetében bármilyen sportolót ellenőrizhetnek. Alapos képzéssel tovább
fejleszthetőek a kevésbé informáltak ismeretei is.
25. Ön szerint miben találhatók meg tiltott sportteljesítményt fokozó szerek,
hatóanyagok? Több válasz is megjelölhet!
Gyógyhatású készítményekben
Gyógyszerekben
Étrend-kiegészítőkben
Ételekben
Egyikben sem
Mindegyikben

38,2%-42 fő
54,5%-60 fő
58,2%-64 fő
5,6%-6 fő
1,8%-2 fő
36,4%-40 fő

Az egyik legfontosabb terület feltérképezéskor, azaz hogyan juthat a sportoló
szervezetébe a tiltott teljesítményfokozó szer, derül ki számunkra, hogy mennyire széles
körű a kitöltő orvosok és egészségügyi szakdolgozók ez irányú ismerete.
Sporttáplálkozásban járatos dietetikusként óriási hiányosságnak tartom, hogy a kitöltők
igen csekély, 5,6% tudja, hogy ételekben is lehet tiltott teljesítményfokozó szer. Egyes,
a doppinglistán is szereplő tiltott teljesítményfokozó szereket, hozamfokozóként némely
országokban még illegálisan felhasználják az állati húshozam növelésére. Ilyen
hozamfokozó például az asztmagyógyszer clenbuterol is.
Bár nem túl valószínű lehetőség, ám az sem kizárható, hogy egy versenyző kasztrálatlan
kan disznót vagy vaddisznót, lóhúst vagy birkát fogyaszt néhány órával doppingteszt
előtt, és így az ezen állatok szervezetében termelődő nortesztoszteron is pozitív
76
doppingtesztet eredményezhet bizonyos esetekben a szakemberek szerint.
Az pedig végképp a megfelelő oktatás, vagy azon való részvétel hiányát vetíti elénk,
hogy 1,8%, azaz 2 kitöltő azt gondolja, hogy tiltott teljesítményfokozó szer nincs jelen a
felsoroltakban.
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Christiane Ayotte: Significance of 19‐norandrosterone in athletes’ urine samples. British Journal of Sports Medicine.
2006;40(Suppl 1), i25-i29. o.
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26. Ön szerint a magyar büntető jogban (vagy más törvényben) van-e tétel, a tiltott
sportteljesítményt fokozó szerek használatával kapcsoltban.

Ez a kérdés a tiltott teljesítményfokozó szerrel való visszaélésnek büntető jogi
környezetben való jelenlétére kérdez rá a kitöltők körében, és egyértelműen kiderül,
hogy a többség számára nem releváns, hogy büntető jogi kategóriába tartozna a
probléma.
27. Ismer-e Ön olyan sportolót, akit megbüntettek doppingvétségért?
Igen: 30,9%
Nem: 61,9%
28. Hallott-e már Ön olyan sportolóról, akit megbüntettek doppingvétségért?
Igen: 94,4%
Nem: 5,6%
29. Ismer-e Ön olyan egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót,
akit megbüntettek doppingvétségért?
Igen: 2,8%
Nem: 97,2%
30. Hallott-e már Ön olyan egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi
dolgozóról, akit megbüntettek doppingvétségért?
Igen: 5,6%,
Nem: 94,4%
A 27.-28.-29.-30.-s kérdések segítségével, arra kerestem választ, hogy a kitöltő kollégák
mennyire ismerik a doppingoló versenyzőket, és a doppingvétség miatt eltiltott
orvosokat vagy egészségügyi szakdolgozókat. A kollégák nagy százaléka hallott már
doppingoló sportolóról, de nagyon kevesen hallottak doppingvétség miatt eltiltott
egészségügyi szakemberről. Megnyugtató, hogy kevesen ismernek doppingvétség miatt
eltiltott kollégát.
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31. Hogyan tartja be Ön a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a tiltott
sportteljesítményt fokozó szerek használatával kapcsoltban?

45,5% „Nem ismerek ilyen törvényt, vagy jogszabályt” jelölő válasz alátámasztja, azt a
feltételezésemet, hogy vannak olyan hiányosságok a kitöltők oktatásában, amely
hiányosság okán, akaratlanul/véletlenül is hozzá járulhatnak a sportoló vétlen
doppingolásához.
32. Ha nem ismeri, fontosnak tartja, hogy megismerje-e a vonatkozó törvényeket,
jogszabályokat a tiltott sportteljesítményt fokozó szerek használatával kapcsoltban?

Számomra ez a válasz az, amely megadja a szakdolgozatomhoz kapcsolódó kutatás
jelentőségét. A kitöltő orvosok és egészségügyi szakdolgozók számára kiemelten fontos
lehet a 80% „Igen” válasz jelöléssel, a vonatkozó törvények, jogszabályok
megismerése. Ez a válaszadási arány is indokolja, hogy erről megfelelő oktatás legyen,
így az érdeklődő szakemberek megfelelően tájékozódhassanak!
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33. Ha nem ismeri, és fontosnak tartja, hogy megismerje a vonatkozó törvényeket,
jogszabályokat a tiltott sportteljesítményt fokozó szerek használatával kapcsoltban, Ön
szerint milyen oktatási formában lenne megfelelő a tájékoztatás ebben a témában?
Amennyiben ismeri, Ön mit javasolna, milyen oktatási formában lenne megfelelő a
tájékoztatás ebben a témában?

A 32-es kérdés esetében 20% válaszadó nem tartotta fontosnak, hogy megismerje a
vonatkozó törvényeket, jogszabályokat. Ennek ellenére csak 9,1% nem tartja fontosnak,
hogy ez az oktatásban megjelenjen. Ez mindenképpen biztató, hiszen 90,9% valamilyen
oktatási formában szívesen venné a tájékoztatást. Az hogy, a válaszadók több mint
egyharmada, az alapoktatásba, vagy a kötelező szakmacsoportos képzésbe tenné,
mutatja a téma időszerű fontosságát!
34. Ön szerint fontos lenne-e az egészségügyi dolgozó számára, a tiltott
sportteljesítményt fokozó szerek használatának elkerülése érdekében, hogy jelzést
kapjon a sportolótól is?

35. Ön szerint szükséges-e, ha igen, hogyan jelezhetné az egészségügyi dolgozó
számára a sportoló, hogy ő sportol?
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A 34.-35. kérdésekben a sportoló részéről adott felvilágosítás szükségessége merül fel.
A sportolónak együtt kell működnie az orvosokkal és egészségügyi szakdolgozókkal,
tájékoztatnia kell őket, hogy minél biztonságosabb gyógyszerek, ételek, étrendkiegészítők kerüljenek a szervezetébe, kivédve a tiltott teljesítményfokozó szerek
véletlen vagy szándékos használatát! Erre lenne is igény a kitöltők részéről, hogy ez
által ők is korrektebben tudják elvégezni a tevékenységüket. Megnyugtató, hogy a
válaszadók mindössze 9,1%-a nem tart igényt a sportoló részéről elvárható információra
(remélhetőleg ők abban a 32,7%-ba tartoznak (15. kérdés), akinek nem valószínű, hogy
sportoló kerül a tevékenységükbe). A fen maradó 90,9% valamilyen úton, érdekes
módon, akár Társadalombiztosítási Azonosító Jelet feltüntető kártyán (továbbiakban:
TAJ kártya) (30,9%) várná a tájékoztatást.
36. Ön hogyan igazolná vissza a sportoló számára, hogy a sportoló tájékozatta a
sportolói tevékenységéről?

A visszaigazolás különösen fontos a sportoló számára, az esetleges vétlen doppingolás
esetére. Visszakereshetővé válna, hogy ki és hol hibázott. A hibákból pedig a jövőre
nézve okulni kell, hogy vétlenül se kerüljön tiltott teljesítményfokozó szer a versenyző
szervezetébe. Elismerésre méltó, hogy bár a sportolói írásos tájékoztatást csak 29,1%nyi kitöltő igényli, írott módon történő visszaigazolását 72,7%-nyi kitöltő adna. Ez
nagyfokú felelősség felvállalást mutat, amelyet érdemes oktatással megerősíteni!
6.3. Kérdőív kiértékelése
A vizsgálat célja volt, hogy kiderüljön szükséges-e, érdemes-e az orvosok és
egészségügyi szakdolgozók számára olyan oktatási, tájékozódási lehetőséget
megmutatni, nyújtani, amellyel úgy ismertethetik meg a tiltott teljesítményfokozó
szerek irányába a tudnivalókat, akár a doppingolással, akár a 2012. évi C. törvény a
Büntető Törvénykönyvről erre a témára vonatkozó 185. § tekintetében, hogy nagyobb
felelősséggel végezhessék a sportolókkal összeköthető munkájukat. Mivel a kitöltők
több, mint egyharmada foglalkozik versenysportolókkal is, valamint közel kétszer
annyian, számítanak arra, hogy bármikor lehet a klienseik között sportoló,
elmondhatjuk, hogy az orvosok és egészségügyi szakdolgozók hivatásukat a lehető
legmagasabb szinten kellene, hogy ellássák. Elvárható volna egy magas tájékozottságot
a sportoló személyeket érintő ismeretekkel kapcsolatban, akár autodidakta jellegű
információgyűjtés alapján. Jelentős hiányosságok kerültek felszínre az ismereteikben.
Az is kiderült, hogy az kitöltők tekintélyes hányada fogékony az új, sporteredménnyel
összefüggésbe hozható tiltott teljesítményfokozó szerek használatával kapcsolatos
(doppingolással), tehát annak megelőzésével összefüggő ismeretekre, azok
elsajátítására, annak érdekében, hogy a sportolók nagyobb biztonságban, tisztességesen
versenyezhessenek.
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Ezt az oktatási rendszer felé érdemes lehet jelezni. Szükséges lenne lehetőségeket
biztosítani az orvosok és egészségügyi szakdolgozók számára, hogy időben, és térben is
választható képzésekkel fejlesszék magukat a tevékenységükhöz szükséges
információkkal, nem csak a becsületes, hanem a biztonságos sportolás érdekében is.
Amennyiben az oktatásban ez nem valósítható meg, akkor arra kell törekedni, hogy
önállóan kell az ismereteket megszerezni dopping tekintetében!
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7. Záróakkordként
Magyarországon 2009. évi 5%-ról, négy év alatt 15%-ra, azaz háromszorosára
77
nőtt a rendszeresen sportolók száma. Ez a fejlődés nemcsak az állampolgárok
egészségi állapotnak javulását szolgálhatja. Ezzel együtt a különféle sportok utánpótlás
78
nevelése is erőteljesen fejlődik. Számunkra is óriási a lehetőség arra, hogy olyan
sportolókat neveljünk ki, akik jobban odafigyelnek az egészségükre, több információt
kérnek és kapnak az egészségük és sport kapcsolatában, nagyobb hangsúlyt fektetve az
illegális teljesítményfokozás elkerülésére. Ezzel együtt magának a sportolókat ellátó
egészségügynek is fejlődése is elvárt, úgy a megfelelő tájékoztatás, a rendszeres írott
dokumentálás terén, mint az alaposabb dopping ellenes tudás megszerzésében, és a
tudás használatának képességében való jártasságban.
A doppingolás országhatárokon átívelő pedagógiai, etikai, egészségügyi
79
probléma. A tudatosan doppingoló saját felelőssége az önveszélyeztetés, de a sport
célú tiltott teljesítményfokozás érdekében megvalósuló szándékos támogatása már
büntetendő cselekmény. Hiszem, hogy „A becsületes játék, az egyetlen út” mottót a
sportolókkal foglalkozó egészségügyi dolgozók mindannyian egyetértésben valljuk, és
megismerve a hatályos doppingszabályozást valamennyien segíthetjük egymást ennek
80
megvalósításában. Célunkká kell, hogy váljon, hogy mi is hozzájáruljunk minden
versenyzőnk (legyen az olimpiai, vagy más szintű versenyző) dicsőségéhez, tiltott
teljesítményfokozó szerek használata nélkül, a lehető kevesebb egészségügyi
problémával, kevesebb járulékos betegség, szövődmény kialakulásával a lehető legjobb
teljesítményért, és eredményért! Közös feladat, hogy ha tudomást szerzünk hivatásunk
során a tiltott eszközöket, szereket gyártókról, terjesztőkről, akkor, betartva a titoktartási
kötelezettségünket, értesítsük a hatóságokat, valamint támogassuk a sportolókat abban,
hogy elkerüljék ezeket a személyeket.
Kiskorú versenyzők esetében, a törvényes képviselővel is megfelelő
kommunikációt szükséges kialakítani, hogy segítsünk a kiskorú versenyzők tisztaságát
megőrizni a dopping tekintetében.
A versenyeken a versenyző a főszereplő, bárhogyan is teljesít! Mi és a többi
„háttér” szereplő (edzők, sportszakemberek) egységes teamet kell, hogy alkossunk,
komplex és hatékony együttműködésben!
7.1. A feltételezett jövőbeli doppingolás
Közismert,
hogy
a
sportolók
folyamatosan
érdeklődnek
olyan
teljesítményfokozó szerek, és módszerek után, melyekkel a teljesítményük a
doppingvétség elkerülésével növelhető. A legtöbb sportoló azt gondolja, hogy hiába a
megfeszített munka, hiába a rengeteg edzés, új csúcseredmények eléréséhez több kell.
Akár jobb edzés program, akár jobb étrend, fejlettebben kidolgozott, és igazoltan
doppingmentes étrend-kiegészítők, de a legtöbbjük fejében megfordul, a „mi lenne ha”
kipróbálna csak egyszer, csak egy kicsit olyan dopping kategóriába sorolható módszert
vagy hatóanyagot, eszközt, amellyel alkalmassá válhatna „jobb eredményekre”. Külön
laboratóriumok, és szakemberek kutatnak újabb, és újabb lehetőségek után, amelyeket
azután a WADA alig győzi a feltárási módszerek fejlődésével felderíteni, kimutatni,
majd a dopping tiltólistára feltenni.
77 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_hu.htm [2016.04.23.]
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Hans-Hermann Dickhuth: Sportélettan, sportorvostan, Dialóg Campus Kiadó, 2005, 245. o.
MOB kiadvány im. 5. o.
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2016 év elején vált ismertté egy „kutatás” vagy inkább próbálkozás, amely
felveti a kérdést, hogy mennyire etikus sportolókon kísérletezni?
Az amerikai Sí és Snowboard Szövetség (USSZA) egyik törekvése, hogy a versenyzői
számára kifejlesszen egy olyan teljesítményfokozó módszert, „agydoppingot”, amely az
agy funkcióit fejleszti. Cél, egyrészt a fáradtságérzés kiküszöbölésének támogatása,
másrészt stimulálással a tanulási folyamatok felgyorsítása, azaz az emberi
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teljesítőképesség határának eszközös kitolása.
Az élsportban való gyakorlati
alkalmazása az engedélyezett tanulmányok során megismert információknak egy
kényes, szürke terület, amely esetenként nem kizárt, hogy az Orvos Világszövetség által
létrehozott Helsinki Nyilatkozatot - amely az embereken végzett orvosi kutatások etikai
alapelveit rögzíti- is sértheti, és a módszer újdonsága miatt nem zárhatóak ki közvetett
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vagy közvetlen az egészségkárosító hatások sem.
A kábítószer elleni küzdelemhez hasonló harc ez, ahol szinte naponta jelennek
meg új hatóanyagok, dizájner vegyületek, és okoznak, akár halálos kimenetelű
állapotokat. Ilyen kockázattal járhatnak például a még nem engedélyezett
gyógyszerhatóanyagokkal való próbálkozások is. Folyamatosan szem előtt érdemes
tartani, hogy maga a dopping alapjaiban ellentétes a sport szellemiségével. Ugyanakkor
ennek pontos definiálása szinte lehetetlen!
Éppen ezért a soron következő XXXI. nyári olimpiai játékokon már 10 év lesz,
az úgynevezett „elévülési idő” doppingolás tekintetében. Azaz leegyszerűsítve, a
„bajnok”, akkor válik valóban olimpiai bajnokká, amennyiben ahhoz az olimpiai
játékokhoz képest, amelyen érmet szerzett, ahhoz képest úgy telik el 10 év (korábban ez
8 év volt), hogy az adott olimpián doppingellenőrzésre levett mintájában nem találnak
az új doppingszerek és pontosabb analitikai vizsgálatok kifejlesztése miatt alkalmanként
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újra ellenőrzött mintában tiltólistán lévő szert. Csak ekkor jut a bajnoki érem, és
dicsőség a feddhetetlen sportoló kezébe, és ekkortól számítva nevezheti magát jogilag is
olimpiai bajnoknak. Sajnálatos módon egyrészt szükség volt a 8 éves periódust 10 évre
meghosszabbítani - tekintve a tudomány ez irányú fejlődésének a felgyorsulását is - a
doppingszerek szélesedő tárházának feltárásának lehetőségeit bővítve. Azonban, ez
valamilyen szinten a versenyzőt is kétségek között tartja. A 2016. évi olimpiát követően,
újabb vizsgálatokkal kiderülhet, hogy némely csaló sportolók helyett mások nyakába
kellett volna tenni az érmet!
A doppingolás elfedésére irányuló kísérletek ellen részleges megoldást kínál, az
úgynevezett sport-specifikus biológiai útlevél (egyes sportolói adatok személyre
szabott, tudományos elemzésén alapul). Folyamatos ellenőrzésével gyorsabban
kiszűrhetők a sportszerűtlenül, a doppingolással már előnyt szerzett, vagy szerezni
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kívánó versenyzők.
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7.2. Edukáció az orvosok és egészségügyi szakdolgozók oktatásában és
továbbképzésében
Az általános orvosi képzés szerves része az „Egészségügyi jogi, biztosítási és
85
gazdasági ismeretek tantárgy”. A tematikai keretén belül, a hallgatók megismerik az
orvosi működésre vonatkozó jogi környezetet, a mindennapi orvosi tevékenység során
betartandó jogi szabályokat, az orvosi mulasztások jogkövetkezményeit, valamint, hogy
milyen módon lehet csökkenteni a jogi kockázatokat. Megismerik az orvos-beteg
(egészségügyi szolgáltató-beteg) között létrejövő jogviszony alapvető jellegzetességeit,
az orvosok és a betegek jogait és kötelezettségeit, az egészségügyi adatvédelem és a
dokumentáció alapvető szabályait, az orvosi felelősség kérdéseit, az emberen végzett
kutatásra, a speciális orvosi beavatkozásokra vonatkozó szabályokat. Megismerkednek a
halottvizsgálat szabályaival, készségszinten, a gyakorlatban megtanulják a
halottvizsgálati bizonyítvány és az orvosi látlelet kitöltését. Megismerkednek az
egészségügyi ellátórendszer felépítésével, az egészségügy finanszírozásának alapvető
kérdéseivel, az egészségbiztosítás alapfogalmaival, a megváltozott munkaképességhez
kapcsolódó előírásokkal, valamint az igazságügyi orvostan elsajátításához szükséges
büntetőjogi alapfogalmakkal.
Az orvosokon kívül, az egyéb egészségügyi szakképesítések oktatása során,
például diplomás ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirány
képzésben, a „Társadalmi normák az egészségügyben” tantárgy foglalkozik ezzel a
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témával. Ennek keretén belül sajátítják el az általános és egészségügyi etikát, jogi
ismeretek alapjait, egészségügyi jogi ismereteket.
Meghatározó cél lehetne, hogy elsősorban a sportolókkal foglalkozó, a hatályos
doppingszabályozást ismerő, azt alkalmazni képes orvosok, és egészségügyi
szakdolgozók vegyenek részt az olimpiákon, és más, a doppingellenőrzés hatálya alá
tartozó versenyeken induló sportolók felkészítésében, számukra megfelelő oktatás
biztosításával, vagy egyéb szabályozással. Lehetőség nyílhat az oktatásban,
továbbképzéseken erre a valós, de szerencsére nem túl gyakori problémára is külön
felhívni a figyelmet. A hazai versenyeken, legyenek azok itthon megrendezett
világversenyek, dolgoznak önkéntesek is (önkéntes egészségügyi dolgozók is), akik
számára az önkéntes szerződésbe bele is foglalható doppinggal kapcsolatos tilalom! A
Szabályzat, a nemzeti doppingellenes szervezetek számára előírja, hogy a sportolók és a
velük dolgozó, őket segítő személyek számára, oktatási és megelőzési programokat
hozzon létre és valósítson meg sportszellem erősítése érdekében, lépjen fel a
doppingolás ellen. A MACS doppingellenes képzése már bekerült a sportorvosi, illetve
háziorvosi szakvizsga előkészítő képzésbe, illetve a sportorvosok és háziorvosok
87
továbbképzési programjába.
Ehhez hasonlóan ezt a többi, nem csak sportolókkal foglalkozó, egészségügyi
szakdolgozók továbbképzési programjába is szükségszerűen kellene beilleszteni.
Ismerve a sportorvosok, és a háziorvosok leterheltségét, nem minden esetben van
lehetőségük arra, hogy a többi, a sportolókkal foglalkozó egészségügyi szakdolgozó
számára is minden esetben teljes körű, megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.
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Magyarországon, egyedülálló módon dolgozik két dietetikus, a Teljesítményfokozó
Team néven működő sportolókra specializálódott dietetikai munkacsoportban.
Egyidejűleg ketten foglalkoznak az adott versenyző igényeihez és reális lehetőségeihez
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rászabott táplálkozási ajánlásának elkészítésével és folyamatos kontrollálásával. A
munkacsoporthoz folyamatosan érkeznek a versenyzőktől és gyártóktól,
termékforgalmazóktól megkeresések konkrét termékek értékelésével kapcsolatosan.
Ilyenkor nem ritkán az derül ki, hogy a sportoló számára doppinglistán szereplő, vagy
ugyan nem tiltott, azonban a WADA által kifejezetten nem ajánlottnak tekintett
összetevőket tartalmazó készítményről van szó. Ezek használata a sportoló számára nem
hagyható jóvá, a cégek pedig nem kaphatnak pozitív tartalmú szakértői véleményt,
értékelést. Számukra mára már elengedhetetlen, hogy részt vegyenek az aktuális
doppingellenes képzéseken, annak érdekében, hogy napra kész információkkal
rendelkezzenek a versenyzőik sportteljesítményt fokozó tiltott teljesítményfokozó
szerek használata elkerülésének érdekében.
Javaslatok az edukációban:
Nem engedheti meg magának mindenki, hogy saját ügyvédje legyen, de még ha
van is, nem biztos, hogy eszünkbe jut, hogy ezekről a témákról felvilágosítást kérjünk,
ha nem hívják fel a figyelmünket erre. Viszont a létező problémákra figyelni kell, és
ezen a téren is megfelelő tudással kell rendelkeznünk. Aki orvosként, vagy
egészségügyi szakdolgozókként kíván tevékenykedni, annak az oktatásban kellene
elsajátítania a hivatására vonatkozó szigorú jogi elvárások ismeretét, továbbá az
oktatásnak kellene arról is gondoskodnia, hogy képes legyen alkalmazni a tanultakat. Ha
ez nem teljesül a medikusoknál, rezidenseknél, egészségügyi szakdolgozó tanulóknál, és
ez a vizsgán kiderül, akkor az oktatási rendszer nem szabad, hogy kiengedje a való
életbe orvosként, vagy egészségügyi szakdolgozókként dolgozni. Megoldás lehet, hogy
jelezni kell, hogy csak megfelelő szakfelügyelet mellett tevékenykedhet.
1, A MACS által szervezett 2 napos doppingellenes oktatás (záró teszt vizsgával zárul)
már a 8. alkalommal került megszervezésre és lebonyolításra 2016. április 28.-29.
között. A korábbi oktatások statisztikája szerint 10% alatt van a részt vevő orvosok, és
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egészségügyi szakdolgozók száma.
A 2015-ben megrendezett doppingellenes
oktatáson mindössze 7% volt az orvos, és egészségügyi szakdolgozók aránya. Érdemes
lehet az orvos, és egészségügyi szakdolgozók számára évente vagy kétévente, külön
oktatásban meghirdetni, akár specifikus tematikával.
2, Az öt évenkénti, szakmai működési nyilvántartás meghosszabbításához előírt,
úgynevezett „Kötelező szakmacsoportos képzés” keretén belül ajánlott lehet bevezetni a
hatályos, az egészségügyben dolgozókra vonatkozó törvények megismertetését, azok
változtatását, értelmezését, a doppingszabályozást is beleértve.
Nem utolsó sorban, érdemes lenne ellenőrizni, hogy a sportolókkal foglalkozó
orvosok és egészségügyi szakdolgozók, valamint más, sportolókat segítő személyzet
rendelkezik-e megfelelő oktatással, mint például a Fitt- Elit Kft. szervezésében
ingyenesen megtartott (Felnőttképzési szám:00371-2012) 2015. december 3.- 4.-n
megtartott, és vizsgateszt megírásával zárult Doppingellenőrzései Ismeretek 2 napos
képzése.
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Amíg az oktatásban nem valósítható meg a doppingellenes oktatás, addig fel kell hívni a
figyelmét az orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak, hogy akár saját maguk kell,
hogy utána nézzenek a doppingolással és a sportteljesítmény fokozása céljából tiltott
teljesítményfokozó szerek használatával kapcsolatos előírásoknak, jogszabályoknak és
törvényeknek.
A széleskörű tájékoztatás elősegítheti a doppingmentes, tiszta, becsületes sport
lehetőségét, ha a sportolóval foglalkozó összes orvos, egészségügyi szakdolgozó, és más
sportolókat segítő összes személyzet kötelezően részt vesz a doppingmentességet
támogató képzésen, legalább évente 1 alkalommal. Akár a sportszakemberek, köztük az
orvosok, és/vagy egészségügyi szakdolgozók alkalmazásának egyik feltételéé is válhat,
hogy doppingellenes ismeretekkel rendelkezzen.
7.3. Fejlesztési javaslat az egészségügyi szakellátás irányába
A vizsgálathoz kidolgozott kérdőív egy figyelemre méltó aspektusa, hogy a
kitöltő orvosok és egészségügyi szakdolgozók 30,9 %-ban megjelölték a TAJ kártyát,
mint jövőbeli lehetséges információs adatközlőt a versenyzői adatokra vonatkozó
tájékoztatással összefüggésben. Tehát, akár lehetőség lenne TAJ kártyához való
sportolói információ csatolása. A TAJ szám a jóléti rendszerek egységes ágazati
szakazonosító jele. Nem csupán a társadalombiztosítási ágak (nyugdíj és
egészségbiztosítás) univerzális azonosítója, mert az egészségügy egységes ágazati
szakazonosítóként használja. Továbbá a szociális ellátások azonosítására, a
munkanélküli ellátások azonosítására is használják. Amennyiben az aktív versenyző
TAJ száma mellett egy jelzés jelenne meg (pl.: „DOPPING”), jelezve, hogy aktívan
versenyzőről van szó, így az orvosok és egészségügyi szakdolgozók irányában a
sportoló részéről bizonyíthatóvá válik, hogy ő jelezte, hogy figyelembe kell venni a
teljesítményfokozó szerek tiltólistáját is. Mivel az aktív versenyzők a MACS
rendszerében a versenyző jelzése által is vannak nyilvántartva, így a versenyző számára
azt a lehetőséget lenne szükséges kidolgozni, hogy a TAJ száma melletti jelzéssel az
aktív versenyző státusza is feltüntetetté váljon. Ez egy olyan lehetőség lenne, melyet a
versenyzőnek kellene befolyásolnia, akár egy olyan új TAJ kártya kiváltásával, ahol a
„DOPPING” jelzés láthatóan is megjelenik. Amennyiben kivonul az élsportból a
versenyző, egyébként is be kell jelenteni a MACS rendszerébe, így a TAJ kártyáról is
levehető a „DOPPING” jelzés.
7.4. Összegzés
Az orvosok, és egészségügyi szakdolgozók alapoktatásában nem jelenik meg a
tiltott teljesítményfokozó szerek használatának, a doppingolás kérdése, a doppingellenes
cél jelentősége, de ez túlzó is lenne. A kérdőíves vizsgálatom viszont alátámasztja, hogy
az orvosok és egészségügyi szakdolgozók érdeklődőek, nyitottak a doppingellenes
ismeretek elsajátítása irányába, és felismerik ezen a téren nyilvánvaló hiányosságaikat.
Mivel sportolók száma az elmúlt években jelentően megnövekedett, várhatóan a sporttal
kapcsolatos egészségügyi történések is emelkedni fognak. Az egészségügy számára
akár új kihívást is jelenthet az emelkedő tendenciájú sporteseményeken résztvevő
szabadidő-sportolók, és az erőteljes sportági utánpótlásokból kikerülő, a sportot
versenyszinten űző sportolók számával összefüggő egészségügyi események nagysága.
A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 185.§ a doppingellenőrzésen
nyilvánvalóan nem résztvevő szabadidő-sportolók tömegét is védi, hiszen
kiszolgáltatottak a saját tudásuk alapján vásárolt teljesítményfokozók, étrendkiegészítők összetételét illetően. A WADA tudomásul vette, hogy jelentős probléma van
ezekkel.
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Ugyanakkor az ezeket a szereket gyártók, forgalmazók nem kevés haszonnal adják el a
termékeiket. Jogos az igény a sportolók, a versenyzők, a sportszakemberek számára,
hogy olyan orvosokkal, és egészségügyi szakdolgozókkal működjenek együtt, akik a
doppingellenes szabályozást ismerik, a hatályos törvényekkel és a doppinglistán
feltüntetett hatóanyagokkal, azok értelmezésével tisztában vannak. Tudják, hogy mit és
hol kell keresni, hogyan kell beazonosítani a sportteljesítményt fokozó tiltott
teljesítményfokozó szerek használata, a doppingolás elkerülése érdekében. Nem várható
el, minden orvostól és egészségügyi szakdolgozóktól, hogy egyben doppingellenes
„szakember” is legyen. Azoktól viszont, akik a versenyzővel dolgoznak, elvárható, hogy
fel legyenek készültek a tiltott teljesítményfokozó szerek használatának, és/vagy a
doppingolás veszélyének felismerésében, annak érdekében, hogy erőfeszítéseket
tudjanak tenni a doppingolás elkerülése érdekében.
A versenyző akkor van a lehető legbiztonságosabb helyzetben az egészségügyi
ellátás terén is, ha nem az edző vagy más diktálja, hogy mi az, ami az egészség
szempontjából szükséges a számára, hanem a felelősséget is vállaló orvosok és
egészségügyi szakdolgozók. A jól képzett, biztonságos szaktudású orvosok és
egészségügyi szakdolgozók kommunikációja a versenyző számára érthető, nem
félremagyarázható. Széleskörűen, alaposan tájékoztat, és javaslatait írásban fekteti le,
aláírásával pedig felelősséget is vállalja. Úgy vélem, lejárt az az idő, amikor a
versenyző kezébe bárki belenyomhat egy marék tablettát, hogy vegye be, és akkor majd
győzni fog. 2016-ban az olimpiára új tendencia is megfogalmazódott: ”Every athlete
has a right to clean sport!”, azaz minden versenyzőnek joga van a tiszta sporthoz. Ezek
alapján „A becsületes játék az egyetlen út!” szlogen, nemcsak a sportolókra
érvényesíthető, hanem a versenyzőkkel dolgozó orvosokra, egészségügyi
szakdolgozókra, sőt akár sportvezetőket is megtévesztő, egészségügyi szakképesítéssel
rendelkezőnek tűnő „tanácsadókra” (2 napos csontkovács tanfolyamot végzettekre,
biológus, élelmiszermérnök) is.
Ez a jogi képzés minden téren megerősített abban, hogy csak folyamatos
tanulással érhető el ezen a területen is a megfelelő szaktudás megszerzése, amellyel a
jelen és jövő bajnokait doppingmentes, becsületes versenyzéshez segíthetjük.
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