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Bevezetés 

 

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és fiatalok 

szerhasználatának vizsgálata immár Magyarországon is több 

évtizedes múltra tekint vissza (Murányi, 2000; Örkényi et al., 2005; 

Elekes és Paksi, 2005). A bentlakásos ellátást nyújtó intézményekben, 

valamint a családban nevelkedő fiatalok szerhasználati sajátosságai 

különböznek egymástól, illetve az eltérő időpontban felvett adatok 

eltérő drogérintettségi mutatókat eredményeznek.  Tekintettel arra, 

hogy a prevenciós tevékenységek szempontjából kiemelt 

jelentőségűek a célpopuláció sajátosságai, ezek tervezéséhez 

szükséges az aktuális drogérintettségi helyzet feltérképezése.  

 

Az EFOP 1.8.9-17 kódszámú, „Legyen más a szenvedélyed! 2.” című 

pályázati konstrukció fő célja a gyermekvédelmi szakellátási 

intézményekben a droghasználat kialakulásának megelőzését, 

visszaszorítását célzó tevekénységek támogatása. A program 

keretében a kedvezményezett intézményeknek olyan megelőző 

tevékenység megvalósítására nyílik lehetőségük, amely pozitív hatást 

gyakorol a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkre. A 

konstrukció a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőket, a 

gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakembereket, illetve a 

program megvalósításának helyszínén élő prevenciós programokkal 

érintett gyermekeket és szülőket célozza meg, egyes részcéljai a 

szerhasználat megelőzésére és visszaszorítására irányulnak.  

A projekt prevenciós szemléletformáló programok 

megvalósításával törekszik elősegíti a gyermekvédelmi 

szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett 

gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek 

szerhasználatának megelőzését és visszaszorítását; speciális 

programokon keresztül hozzájárul a nevelőszülők nevelőszülői 

készségeinek, kompetenciáinak fejlődéséhez, továbbá a szülők és 

családok bevonásával a családi rendszer, a nevelőszülői szerep 

erősödéséhez; illetve továbbképzéseken és felkészítéseken keresztül 
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hozzájárul a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek 

szakmai hatékonyságának növekedéséhez.   

Jelen kutatási beszámoló a pályázati konstrukció azon 

részcéljához illeszkedik, amely a szenvedélybetegség megelőzése 

érdekében az ellátórendszer fenntarthatóbb és hatékonyabb 

megelőzési rendszerének kialakítását célozza a gyermekvédelmi 

szakellátás egyes ellátási formáihoz kapcsolódó felméréseken, 

kutatásokon keresztül. Drogprevenciós célú kutatásunk a Somogy 

Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat ellátottjai szerhasználatának és a hatékonyabb 

megelőzés lehetőségének feltérképezésére irányul. Primer és 

szekunder adatokat egyaránt feldolgozó tanulmányunkban 

foglalkozunk az intézményi ellátottak szerhasználati 

jellegzetességeivel, kitérünk az új pszichoaktív anyagok (dizájner 

drogok) problematikájára, összevetjük az intézményi ellátásban 

részesülő és a szakellátáson kívüli fiatalok szerhasználati szokásait, 

továbbá vizsgáljuk a szabadidő-eltöltés és a szociokulturális háttér 

addiktológiai aspektusait és az intézmény problémakezelési 

gyakorlatait.  

Illeszkedve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítására irányuló célkitűzéséhez, tanulmányunkban 

bemutatjuk Somogy megye addiktológiai ellátórendszerének elemeit. 

Reményeink szerint a kutatás eredményei hozzájárulhatnak a 

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat drogprevenciós és szerhasználati 

problémák kezelését célzó tevékenységeinek hatékonyabbá 

válásához.  
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1. Kutatásmódszertani alapvetések 

A kutatás keretében két fő témakörben az alábbi kutatási kérdésekre 

kerestünk választ: 

1. A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat ellátottjainak droghasználata. 

 Milyen típusú pszichoaktív szerek használata jellemző az 
ellátottak körében? 

 Milyen intenzitású az egyes pszichoaktív szerek használata? 

 Milyen mértékű és jellegű az egyes korcsoportok 
drogérintettsége?  

 Miként viszonyulnak az ellátottak szerhasználati mutatói a 
családban nevelkedő gyermekek és fiatalok körében mért 
értékekhez? 

 Milyen jelentősége van a szabadidő-eltöltési szokásoknak és 
a szociokulturális háttérnek a szerhasználat szempontjából? 

 Milyen becsléseket fogalmaznak meg az intézmény 
munkatársai az ellátottak szerhasználati érintettségével 
kapcsolatban? 

2. Az ellátottak droghasználatára adott intézményi válaszok. 

 Milyen módon jelenik meg a pszichoaktív szerek 
problematikája az egyes intézményi dokumentumokban? 

 Milyen gyakorlatok jellemzik az intézmény és a munkatársak 
működését szerhasználati probléma érzékelésekor? 

 Milyen addiktológiai ellátások érhetőek el Somogy megyében 
a kiskorú és a fiatal felnőtt ellátottak számára? 

 

A vizsgálatot kiterjesztettük azokra a területekre, amelyek – részben a 

témakör tudományos eredményei, részben a kutatási tevékenység 

műszaki-szakmai specifikációja alapján – relevánsak voltak. Ennek 

keretében vizsgálat tárgyává tettük: 

 a magyarországi fiatalok szerhasználati szokásait, annak 
szociokulturális hátterét, illetve kapcsolatát a szabadidő-eltöltési 
szokásokkal; 

 a gyermekvédelmi szakellátásra irányuló releváns hazai és 
külföldi kutatásokat; 

 az intézmény dolgozóinak percepcióit a droghasználattal 
kapcsolatban; 

 az intézmény szakmai dokumentumait; továbbá 
 Somogy megye addiktológiai ellátórendszerének elemeit. 
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Kutatásunk során több adatgyűjtési eljárás kombinációjának 

segítségével vizsgáltuk az intézményben előforduló szerhasználati 

problémákat. A primer adatok összegyűjtését három empirikus eljárás 

segítségével valósítottuk meg:    

  

1. Kérdőíves vizsgálatot végeztünk a 10 éves és idősebb ellátottak 

körében. A gondozottak körében megvalósított kérdőíves vizsgálatban 

alkalmazott kérdőív dohányzással, alkoholfogyasztással, valamint 

egyéb pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos kérdései 

illeszkednek a 2015-ös ESPAD (European School Survey Project on 

Alcohol and Other Drugs, Európai Iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és 

egyéb drogfogyasztási szokásairól) kutatás mérőeszközéhez. Az 

eredeti kérdőív 16 éves diákok számára készült, ezért egy korábbi 

kutatásunk (Horváth és Molnár, 2019) során úgy módosítottuk a 

mérőeszközt, hogy az alkalmas legyen normál szükségletű 12-14 éves 

diákok vizsgálatára. Ennek a kérdőívnek egy rövidebb változatát 

alkalmaztuk egy olyan gyermekvédelmi kutatásban, amelyben 10 év 

feletti ellátottakat vizsgáltunk (Horváth et al., 2019). A tapasztalatok 

alapján kismértékben tovább módosítottuk a kérdőívet, amely végül 

jelen kutatásban került alkalmazásra. A folyamat eredményeként 

lehetőségünk nyílt arra, hogy az aktuális minta adatsorait összevessük 

a korábbi kutatások eredményeivel. Az említett korábbi kutatások 

mintáiban az átlagos életkor 14,52 és 14,49 év volt, az aktuális 

kutatásválaszadóinak átlagos életkora 14,99 év. 

 

2. Kérdőíves vizsgálatot végeztünk az intézmény azon dolgozói 

körében, akik közvetlen, napi szintű kapcsolatban vannak a 

gondozottakkal. Az alkalmazott kérdőív az ellátottaktól gyűjtött 

adatokra vonatkozó munkatársi becsléseket és véleményeket, illetve 

a szerhasználati problémák kezelésének vélelmezett 

eredményességét mérte.  

 

3. Félig strukturált interjúkat készítettünk az intézmény olyan 

munkatársaival, akik napi rendszerességgel közvetlen kapcsolatban 

állnak az ellátottakkal. Az interjúk során részben a kérdőíves 
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adatfelvétel során gyűjtött információk bővebb kifejtésére, részben a 

kérdőíves módszerrel nehezen vizsgálható témakörökre helyeztük a 

hangsúlyt. 

 

Az adatfelvételre a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alábbi 13 telephelyén került 

sor: 

 

 Befogadó Otthon (Kaposvár)  

 Bendegúz Lakásotthon (Somogyjád) 

 Gyermek és Utógondozó Otthon (Kaposvár) 

 Kékmadár Gyermekotthon (Nagybajom) 

 Lázi dombi Lakásotthon (Szenna) 

 Nagyszakácsi Gyermekotthon (Nagyszakácsi) 

 Napfény Lakásotthon (Somogyjád) 

 Napsugár Lakásotthon (Mesztegnyő) 

 Nyolcas Kikötő Lakásotthon (Osztopán) 

 Százszorszép Gyermekotthon (Marcali) 

 Szivárvány Lakásotthon (Kéthely) 

 Tengerszem Lakásotthon (Osztopán) 

 Zita Speciális Gyermekotthon (Kaposvár) 

 

A telephelyek földrajzi elhelyezkedését az 1. számú ábra szemlélteti. 
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1. ábra: A kutatásban résztvevő telephelyek földrajzi elhelyezkedése 

Forrás: Google Maps 

 

 

A 2020. június 10. és 2020. június 22. közötti időszakban megvalósuló 

adatfelvétel mind a munkatársak, mind az ellátottak esetében 

önkéntes és anonim módon történt, az adatközlők beazonosítását 

lehetővé tevő adatokat nem gyűjtöttünk. A kutatási jelentésben 

közzétett interjúrészletekből töröltük a személyek és intézmények 

beazonosítását lehetővé tevő információkat. 

 

A kutatás lebonyolítására az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével került sor.  
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2. A minta bemutatása  

 

2.1 Az ellátottak mintája 

 

Az elemzett adatok köréből kizártuk azokat az adatsorokat, amelyek 

logikai inkonzisztenciát1 tartalmaztak (10 eset), illetve azokat, 

amelyekben a kérdőívben dummy drogként alkalmazott, nem létező 

szer fogyasztására vonatkozó adat szerepelt (2 eset). Töröltük az 

adatbázisból annak a két válaszadónak az adatsorát, akik a vizsgált 

alapsokaság alsó életkori határát még nem érték el.2  

 

2. ábra: Az alapsokaság elemszáma, a válaszadók száma és a 

tisztított minta elemszáma 

 

                                                           
1 Logikailag inkonzisztens például az az eset, amikor valaki több 

alkalommal fogyasztott energiaitalt a válaszadást megelőző 30 

napban, mint a válaszadást megelőző 12 hónapban. 
2 Mindketten 9 évesek voltak az adatfelvétel időpontjában. A többi 

kizárt válaszadó átlagos életkora 16,2 év volt (szórás: 2 év). Az 

összesen 14 kizárt válaszadó közül 7 fő fiú, 7 fő lány. 
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Az elemzés alapjául szolgáló mintában szereplő 105 fő ellátott 

közül 47 fő fiú (44,8%), 57 fő lány (54,3%), egy fő (0,9%) nem kívánt 

válaszolni a nemére vonatkozó kérdésre. A minta nem szerinti 

összetétele jól illeszkedik az alapsokaság összetételéhez, amelyben a 

fiúk aránya 46% (75 fő), a lányok aránya 54% (88 fő). 

 
3. ábra: Az ellátottak nem és életkor szerinti összetétele az elemzés 

alapjául szolgáló mintában 

 
 

A legfiatalabb válaszadó 10, a legidősebb 20 éves volt az 

adatfelvétel évében. A válaszadók életkorának meghatározásakor a 

kérdőívben megadott születési évből indultunk ki. Emiatt az életkor 

kifejezés számértéke a 2020-ban betöltött életkort jelenti, függetlenül 

attól, hogy a válaszadás időpontjában a válaszadó betöltötte-e már az 

életkort (az év első felében születettek) vagy sem (az év második 

felében születettek). A válaszadók átlagos életkora 14,99 év, 2,24 

évnyi szórás mellett. Az alapsokaságban szereplő ellátottak átlagos 

életkora 14,85 év, 2,14 évnyi szórás mellett.  
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A mintában szereplő ellátottak nem és életkor szerinti megoszlását a 

3. számú ábrán szereplő korfa szemlélteti, illetve az 1. számú táblázat 

ismerteti. 

1. táblázat: Az elemzés alapjául szolgáló minta nem és életkor 

szerinti összetétele 

A válaszadó 
életkora 

A válaszadó neme 
összesen 

fiú lány nincs válasz 

10 2 0  2 

11 3 2  5 

12 5 4  9 

13 6 7  13 

14 9 2  11 

15 7 10  17 

16 9 13  22 

17 5 5  10 

18 0 11  11 

19 1 1  2 

20 0 2  2 

nincs válasz   1 1 

összesen 47 57 1 105 

 

Noha a minta nem és életkor szerinti összetétel szempontjából is jól 

illeszkedik az alapsokasághoz, mégsem tekinthető reprezentatívnak, 

mivel a felmérésből kimaradó ellátottak jelentős hányada az 

adatfelvétel időszakában szökésben volt, és feltételezésünk szerint ez 

a tényező nem teljesen független a pszichoaktív szerhasználattól.3  

                                                           
3 Ez nem jelenti azt, hogy pszichoaktív szerhasználatot 

valószínűsítünk a szökések okaként, pusztán azt feltételezzük, hogy a 

két tényező nem független egymástól.    
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4. ábra: A mintában szereplő ellátottak telephely szerinti megoszlása 

(N=105) 

 
A mintában szereplő ellátottak telephely szerinti összetételét a 4. 

számú ábra szemlélteti. Az egyes telephelyek között jelentős mértékű 

eltérés van a minta/alapsokaság arány tekintetében: a két szélsőérték 

37,5% és 100% volt (átlag: 64,4%).  
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2.2 A munkatársak mintája 

 
Az munkatársak az ellátottaknál magasabb arányban (80,5%) vettek 

részt az adatfelvételben, a 159 szakmai munkatárs közül 128 fő 

válaszolt a kérdőív kérdéseire. Mivel logikai inkonzisztencia vagy 

félbehagyott válaszadás miatt egy adatsort sem kellett törölnünk, a 

válaszadók sokaságának elemszáma megegyezik az elemzés alapjául 

szolgáló minta elemszámával. 

A mintában szereplő munkatársak legnagyobb hányadát a 

gyermekfelügyelők, illetve a gyermek- és ifjúsági felügyelők teszik ki, 

együttesen a minta 65,6%-át alkotják. Jelentősebb munkaköri 

csoportot alkotnak még a nevelők (13,2%), a gyermekvédelmi 

asszisztensek (5,4%) és a kisgyermeknevelők (3,9%).    

 
2. táblázat: A gyermekvédelem területén eltöltött átlagos idő 

munkakörök szerinti bontásban (N=128) 

A válaszadó munkaköre 

A gyermekvédelem területén 
eltöltött idő (hónap) 

elemszám átlag szórás 

gyermekfelügyelő 75 109,15 118,39 

gyermek- és ifjúsági felügyelő 9 108,00 121,78 

nevelő 17 100,76 103,05 

kisgyermeknevelő 5 176,20 222,40 

gyermekvédelmi ügyintéző 3 65,33 68,15 

gyermekvédelmi asszisztens 7 217,71 121,87 

fejlesztőpedagógus 2 144,00 152,73 

szakmai vezető 3 184,00 120,20 

növendékügyi előadó 1 132,00 . 

egyéb 1 444,00 . 

nincs válasz 5 116,40 125,45 

összesen 128 120,86 124,35 
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A mintában szereplő munkatársak átlagosan 10 éve (120,8 hónapja) 

dolgoznak a gyermekvédelem területén. A legkevesebb szakmai 

tapasztalattal rendelkező munkatárs 3 hónapja, a legtapasztaltabb 38 

éve dolgozik a gyermekvédelemben. 

A válaszadó munkatársak fele rendelkezik felső- (26,6%) vagy 

középfokú (24,2%) szakirányú végzettséggel. Szakirányú tanfolyamot 

végzett a válaszadók 44,7%-a. A szakirányú képesítéssel nem 

rendelkezők aránya 4,7%. 

 A munkakör és a szakirányú képesítések kapcsolatát az 5. számú 

ábra szemlélteti. 

 

5. ábra: A munkakör és a szakirányú képesítés a válaszadó 

munkatársak körében (N=123) 
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A válaszadási hajlandóság az egyes telephelyeken hasonló 

mértékben magas – jellemzően 90% feletti – volt, egyetlen telephely 

volt, ahol a munkatársak válaszadási hajlandósága mindössze 27,7%.  

6. ábra: A mintában szereplő munkatársak telephely szerinti 

megoszlása (N=128) 
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Az interjús adatfelvételben 16 munkatárs vett részt, jellemzően olyan 

tapasztalt nevelők és gyermekfelügyelők, akik kellő rálátással bírnak 

az ellátottak körében jelentkező szerhasználati problémákra, illetve 

azok intézményi kezelésére.  

 

Az interjúalanyok munkakör szerinti megoszlása az alábbiak szerint 

alakult: 

 5 fő lakásotthon vezető 

 5 fő gyermekfelügyelő 

 2 fő nevelő 

 2 fő szakmai vezető 

 1 fő gyógypedagógus 

 1 fő fejlesztőpedagógus  
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3. Szerhasználati problémák előfordulása 
a magyar fiatalok körében 

 

3.1 Dohányzás globálisan és a magyarországi 
fiatalok körében 

Évente globálisan mintegy 6 millió ember halála vezethető vissza a 

dohányzásra (Arnold, 2014; Balku et al., 2013; Boros és Kovács, 2018; 

Gajzágó, 2015; WHO, 2015). A dohányzás elterjedtsége a WHO 

régiók közül Európában a legmagasabb, kontinensünkön 2013-ban a 

15 év felettiek 28%-a dohányzott (Demjén, Kiss és Viski, 2017). Az 

OECD (2019) legfrissebb adatai szerint a felnőtt lakosság 18%-a 

tekinthető rendszeres dohányzónak. Görögország és Törökország 

mellett Magyarországon a legmagasabb a dohányzók aránya: a 2013-

as Felnőtt Dohányzás Felmérés eredményei szerint a felnőtt magyar 

lakosság 19%-a naponta dohányzik (Balku et al., 2014), a 2014-es 

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) pedig a felnőtt lakosság 

28%-át sorolta a rendszeresen dohányzók közé (KSH, 2015; Cselkó, 

Kovács és Horváth, 2018), akiknek negyede naponta legalább 20 szál 

cigarettát elszív (Boros et al., 2018). Hazánk az uniós országok között 

dobogós helyet foglal el a dohányzás okozta halálozás tekintetében is: 

2015-ben 22 496 ember vesztette életét ebből kifolyólag (Demjén és 

Kiss, 2018), a 2015-ös Egészségjelentés eredményei szerint pedig a 

10 ezer főre számolt standard halálozási arányszám 2013-ban 27 volt, 

a dohányzás a felnőtt lakosság egészségveszteségének hatodát tette 

ki (Balku et al., 2015). Az utóbbi pár évben az eredmények azonban 

azt mutatják, hogy világszerte egyre többen szoknak le a cigarettáról 

(Balku et al., 2013; Balku et al., 2015; EMCDDA, 2017; Centers for 

Disease Control and Prevention, 2018). Az OECD országokban a 

naponta dohányzó felnőttek aránya 2006-ról 2016-ra átlagosan négy 

százalékponttal, 24%-ról 20%-ra csökkent (OECD, 2018). A 2016-os 

Egészségjelentés eredményei szerint a dohányzással egyértelműen 

összefüggésbe hozható betegségek miatti halálozás aránya is 

csökkenő tendenciát mutat, noha a magyar értékek még így is az EU15 
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országokban becsült értéknek több mint két és félszeresét teszik ki 

(Bakacs et al., 2017; Vitrai és Tóth, 2018). 

Az Európai Unió országaiban a 15-16 évesek 25%-a dohányzott 

2015-ben. A dohányzás csökkenése a fiatalok körében is 

megfigyelhető, ami a dohányzással kapcsolatos szabályok (a 

dohánytermékekre kivetett adók növelése, a fiatalok 

dohánytermékekhez való hozzáférésének korlátozásai, a másodlagos 

dohányfüst-expozíció elleni védelemre irányuló intézkedések stb.) 

bevezetésének tulajdonítható, de a dohányzás egészségre gyakorolt 

káros hatásainak fokozottabb oktatása is szerepet játszik a 

fiatalkorúak dohányzásának mérséklődésében (OECD, 2018, Demjén, 

Kiss és Balku, 2016). Az Egészség és egészségmagatartás 

iskoláskorban (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) 

elnevezésű kutatás 2016-os magyarországi eredményei szerint a 

dohánytermékeket boltban vásárló fiatalok aránya a Nemzeti 

Dohányboltok megnyitása után jelentősen csökkent4, az otthonon 

kívüli passzív dohányzásnak való kitettség a 2012 évi 70%-ról 36%-ra 

esett vissza, a dohányzás ártalmairól szóló oktatáson, 

egészségfejlesztési programon résztvevők aránya pedig kétszeresére 

nőtt (Demjén, Kiss és Formanek-Balku, 2016). 

 

A középiskolás diákok drogfogyasztási szokásairól elsősorban az 

Európai Iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási 

szokásairól (European School Survey Project on Alcohol and Other 

Drugs – ESPAD) nevet viselő, négyévente ismétlődő kutatásból 

tájékozódhatunk. A 2015-ös felmérés eredményei alapján a 9-10. 

évfolyamos diákok 26,2%-a tekinthető rendszeres dohányzónak (40 

vagy több alkalommal cigarettázott), a szakiskolákban közel minden 

második fiatal naponta dohányzik. Az első kipróbálás átlagos életkora 

13,3 év, azonban a rendszeres dohányzást korán elkezdők aránya 

egyre csökken. A később rendszeres dohányzókká válók aránya 

                                                           
4 Ugyanakkor a fiatalok 73%-át nem utasították vissza 

dohánytermékek vásárlása esetén korukra való hivatkozással. Ebből 

adódóan 2016-ban 57%-uk könnyen hozzáférhetőnek tartotta a 

cigarettát (Demjén, Kiss és Formanek-Balku, 2016). 
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ugyanakkor növekszik, de összességében a 2015. évi, valamint a 

2019. évi előzetes adatok a dohányzás visszaszorulását mutatják 

(Elekes, 2016b; Elekes és Arnold, 2019). 2011 és 2019 között a 

dohányzás havi prevalencia értéke 9 százalékponttal csökkent, a 

naponta dohányzók aránya pedig 8 százalékponttal esett vissza. A 

2019-es eredmények alapján az adatfelvételt megelőző hónapban a 

megkérdezettek 28,2%-a dohányzott, napi dohányzónak a 16 éves 

fiatalok 17,7%-a tekinthető. Noha míg 2015-ben a dohányzás havi 

prevalenciája és a napi rendszerességgel dohányzók aránya 

nemenként közel azonos volt, addig az utolsó adatfelvétel adatai azt 

mutatják, hogy 2019-ben a lányok körében jellemzőbb volt a 

dohányzás (Elekes és Arnold, 2019). 

Az Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban (Health 

Behaviour in School-aged Children – HBSC) elnevezésű, nemzetközi 

összehasonlításra alkalmas, és országos reprezentatív adatokat 

szolgáltató felmérés 2014-es eredményei szerint a megkérdezett 

diákok 36,2%-a dohányzott már élete során. A vizsgálati minta 21,9%-

a kérdezést megelőző harminc napban is szívott cigarettát, 

ugyanakkor ebben a csoportban az általános iskolások aránya 

lényegesen alacsonyabbnak tekinthető (az 5. évfolyamosok 1,8%-ára, 

a 7. évfolyamosoknak pedig 8,7%-ára igaz ez), noha a 9. és 11. 

évfolyamosok első dohányzását feltáró adatokból látszik, hogy a 

fiatalok körében a dohányzás már 11 éves kor előtt is megjelenik. A 

felmérés eredményei szerint a középiskolás diákok több mint tizede 

naponta dohányzik, és a szakiskolások, illetve szakmunkásképzőben 

tanulók körében közel két és félszer akkora a hetente legalább egyszer 

dohányzók aránya, mint az érettségit adó iskolákban. A felmérés 2014. 

évi eredményei is a dohányzás mérséklődését mutatják, a kipróbálók 

aránya 2010-ről 2014-re 31%-kal csökkent (Arnold, 2014; Arnold, 

Örkényi és Németh, 2014). 

Magyarországon a 13-15 éves fiatalok dohányzási szokásaival 

kapcsolatos információkat az Egészségügyi Világszervezet (World 

Health Organization, WHO) és az amerikai Betegségmegelőzési és 

Járványvédelmi Központ (Center for Diseases Control and Prevention, 

CDC) által 1998-ban indított, hazánkban eddig öt alkalommal 

megvalósuló Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés (Global Youth 
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Tobacco Survey – GYTS) adataiból is nyerhetünk. Az legutóbbi iskola-

alapú felmérés adatfelvételére 2016-ban került sor 218 iskola 3 798 fő 

13-15 éves tanulója körében. Ezt megelőzően 2013 őszén történt 

adatfelvétel, amelynek eredményei kimutatták, hogy 2012-höz képest 

a nemdohányzók aránya 5%-kal emelkedett, viszont az alkalmi 

dohányzók számának csökkenésével párhuzamosan a naponta 

dohányzók aránya a 2012-ben mért 7,5%-ról 2013-ra 9,5%-ra nőtt. 

Ezenkívül a 10 éves kor előtt történő kipróbálás mutatói is 

rosszabbodtak, míg 2012-ben a vizsgált korosztály 13%-a próbálta ki 

10 éves kora előtt a dohányzást, addig ez az arány 2013-ban 21,5%-

ra emelkedett (Balku et al., 2013). A 2016-os felmérés eredményei 

szerint a nemdohányzók aránya a három év alatt tovább emelkedett 

(74%-ra), a naponta dohányzók aránya viszont 6,5%-ra csökkent, és 

a dohányzást 10 éves kor előtt kipróbálók aránya is 11%-ra 

mérséklődött. Emellett míg 2013-ban a dohányosok 35%-a érezte úgy, 

hogy reggel azonnal rá kell gyújtania, addig 2016-ban 15%-uk 

gondolta így. A gyakorisági adatok alapján tehát összességében 

elmondható, hogy 2012 óta egyértelműen csökkenő tendencia jellemzi 

a fiatalok dohányzási gyakoriságát. A vizsgálat eredményei továbbá 

azt mutatják, hogy a dohányzók aránya 2016-ban mindkét nem 

esetében azonos (26%) volt, a naponta dohányzók aránya ugyanakkor 

a lányok között volt magasabb, noha az Európai lakossági 

egészségfelmérés (ELEF) 14-18 évesekre vonatkozó adatai szerint a 

fiúk körében lényegesen magasabb a dohányosok aránya: míg a 

lányoknak 14%-a dohányzott 2014-ben, addig a fiúknak csaknem a 

negyedére igaz ez (Demjén, Kiss és Formanek-Balku, 2016; Demjén, 

Kiss és Viski, 2017; Kárpáti, Kiss és Demjén, 2017; KSH, 2015). 

Huszka (2012) 288 fő bevonásával vizsgálta a nyugat-dunántúli 

régió 13-17 éves fiataljainak dohányzási szokásait. Tanulmányát egy 

európai kitekintéssel kezdi, és felhívja a figyelmet arra, hogy hazánk a 

fiatalok dohányzási szokásai alapján felállított európai országok 

rangsorában a 10. helyen áll. Eredményei is igazolják a 

veszélyeztetettséget, de ezt a dohányzó fiatalok 93,1%-a nem 

érzékeli, túlnyomó többségük ugyanis átlagosnak és jónak, illetve 

nagyon jónak ítéli egészségi állapotát. Emellett a fiatalok 9,9%-a nem 

foglalkozik a dohányzás káros hatásaival, 3%-uk pedig nem tudja 
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eldönteni, hogy káros-e a cigarettázás. A szerző az egyik legnagyobb 

problémát abban látja, hogy a diákok viszonylag korán, esetenként 

alsó tagozatban is kipróbálják a cigarettát. A válaszadók döntő 

többsége (67,4%) 13-14 évesen dohányzott először, de 17,8%-uk már 

az 5-6. osztályban, 5,2%-uk pedig 10 éves korában vagy azelőtt. A 

tanulmány további érdekes eredménye, hogy a jó vagy közepes 

tanulmányi eredményűekhez képest a jeles rendűek körében 15%-kal 

nagyobb arányú dohányzás jellemző. 

2012-2013-ban a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda és a Magyar 

Mentálhigiénés Szövetség együttműködésével valósult meg az Iskolai 

Egészségfejlesztési és Univerzális Drogmegelőzés (IEUD) nevet 

viselő kutatás, amely a 6-18 éves (1., 3., 5., 7., 9., és 11. osztályos) 

diákok (6154 fő) egészségmagatartásának jellemzőire irányult, 

különös tekintettel a droghasználatra, illetve annak hátterében álló 

védő és kockázati tényezőkre. Az eredmények alapján a szerzők 

megállapították, hogy a drogfogyasztás leginkább a kötődési zavarral 

küzdő, elhanyagolt és gyengén tanuló diákokra jellemző.   Az 5. 

osztályosok átlagosan 5%-a dohányzik, de a Közép-Dunántúli és 

Észak-Magyarországi régióban ennél magasabb arány (8-9%) 

figyelhető meg. Az évfolyam emelkedésével pedig tovább nő a diákok 

érintettsége, a 7. osztályosoknak mintegy ötöde dohányzott már 

(Grezsa és Surányi, 2014). 

Szécsi és Sik (2016) tanulmányban az észak-alföldi régió egyik 

járásának szegregátumaiban zajló feltáró terepkutatás tapasztalatait 

foglalják össze. A vizsgálatra 2015 júniusában került sor az ELTE 

szociális munka szakos hallgatói és oktatói bevonásával, akik 

összesen három település (hét szegregátum) mélyszegény lakosai 

droghasználati szokásait kutatták a résztvevő megfigyelés, a 

kérdőíves felmérés és a félig strukturált interjúk készítésének 

módszerével. A szerzők komoly problémának tartják, hogy a 

dohányzás tekintetében a vizsgált szegregátumokban nincsenek 

generációk közötti különbségek, a cigarettázás már az egészen 

fiatalok körében is megjelenik, és többnyire az egyének élete végéig 

jellemző (Szécsi és Sik, 2016). 

Elekes (2013) a IX. kerületi önkormányzat általános iskoláiban és 

gimnáziumaiban a 7., 8. és 10. évfolyamos diákok dohányzási, 
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alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásait vizsgálta az ESPAD 

módszertan alapján. Eredményei alapján megállapította, hogy az 

általános iskolás diákok fele sem próbálta még ki a dohányzást, és 

körükben a középiskolás diákokhoz képest lényegesen ritkább a 

rendszeres dohányzás. A 10. évfolyamos diákok közül viszont 

majdnem minden hatodik naponta dohányzik. A 2016-os Magyar 

Ifjúság Kutatás eredményei szerint ugyanakkor a 15-19 évesek csupán 

13%-a rendszeres dohányzó, 67%-uk pedig egyáltalán nem 

dohányzik. A felmérés adatai szintén a dohányzás visszaszorulását 

mutatják, a napi dohányzás tekintetében a 2012-es adatokról két 

százalékpontos csökkenés történt. A Békés megyei Ifjúságkutatás 

eredményei is hasonló képet mutatnak, a napi rendszerességgel 

dohányzók aránya a 2004-ben mért 33,9%-ról 2014-re 21,4%-ra 

csökkent (Pikó et al., 2015). Egy 2016-os, amerikai fiatalok körében 

végzett vizsgálat eredményei ugyanakkor azt mutatják, hogy a 

dohányzás visszaszorulásával párhuzamosan az elektromos cigaretta 

használata egyre inkább elterjed, ami jelentős közegészségügyi 

aggodalomra ad okot. Az Egyesült Államokban az elektromos cigaretta 

használatának havi prevalencia értéke 2011 és 2015 között több mint 

háromszorosára nőtt (U.S. Department of Health and Human Services, 

2016); Arrazola és munkatársai (2015) eredményei szerint 2014-ben 

az e-cigaretta használata meghaladta az éghető cigaretta használatát 

a fiatal felnőttek körében. Magyarországon Pócs és munkatársai 

(2019) elemezték a „CigiSzünet” nevű facebook oldal 14-35 éves 

látogatóinak (332 fő) szerhasználatára vonatkozó adatokat, és 

eredményeik alapján megállapították, hogy a válaszadók 65%-a 

dohányzik, 94%-uk rendszeresen, és a jelenleg dohányzók 55%-a 

nikotinfüggőnek5 tekinthető. A válaszadók jelentős része által használt 

dohánytermék a cigaretta, de a dohányzók 32%-a e-cigarettát használ. 

A HBSC eredményei szerint ugyanakkor az elmúlt 30 napban e-

cigarettát használók aránya csupán 10,5% volt 2016-ban, és 2013-tól 

csak 1 százalékponttal emelkedett az e-cigaretta használatának havi 

prevalencia értéke (Demjén, Kiss és Formanek-Balku, 2016). 

                                                           
5 Nikotinfüggőnek tekintették azokat, akik a felkelést követő 30 

percen belül rágyújtanak.  
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2017 tavaszán Horváth és Molnár (2019) 6-11. évfolyamos, 

általános- és középiskolás diákok egészségmagatartását vizsgálta a 

Szigetvári és a Sellyei járás 19 oktatási intézményében. Eredményeik 

azt mutatják, hogy az általános iskolások (723 fő) 33%-ának 

véleménye szerint elég könnyű vagy nagyon könnyű cigarettát 

szerezni, és a cigarettaszerzés vélelmezett nehézsége az életkor 

növekedésével párhuzamosan egyre csökken. A középiskolások (154 

fő) körében csupán 10,6% azon válaszadók aránya, akik valamennyire 

nehéznek ítélik a cigaretta megszerzését. 

A vizsgálat eredményei szerint az általános iskolások 35%-a 

próbálta már ki a dohányzást, 6%-uk 40-nél többször dohányzott. Az 

adatfelvételt megelőző hónapra vonatkozóan viszont csak 11%-uk 

számolt be dohányzásról, a naponta legalább egy szál cigarettát 

elszívó válaszadók aránya pedig 6,5% volt. Ezzel szemben a 

középiskolások körében közel 40% azok aránya, akik rendszeresen 

dohányoznak, amely eredmény jóval meghaladja az ország 16 éves 

középiskolásainak körében jellemző értéket.  

A szerzők megállapították, hogy a dohányzás kipróbálása az 

általános iskolások 6,1%-ánál 9 éves kor előtt megtörtént, amely 

eredmény hasonló Huszka (2012) vizsgálatában kapott értékhez 

(5,2%), azonban lényegesen jobbnak mondható, mint azt a GYTS 

2013-as eredményei (21,5%) mutatják (Balku et al., 2013). A 

rendszeressé válás az érintett általános iskolások esetében 12-14 

éves korra tehető. Ezzel szemben a középiskolások dohányzási 

szokásaira vonatkozó eredmények azt mutatják, hogy körükben a 

dohányzás kipróbálása jellemzően korábban történik, mint az általános 

iskolásoknál, de esetükben is az iskolaváltás időszaka tekinthető 

kritikusnak, a megkérdezettek közel harmada ugyanis ebben az 

időszakban kezdett el rendszeresen cigarettázni. Az életkor 

előrehaladtával a dohányzási alkalmak száma is nő, és a 

középiskolásokra vonatkozó eredmények azt mutatják, hogy a fiúkhoz 

képest a lányok körében több mint kétszer akkora azoknak a 

diákoknak az aránya, akik 40-nél több alkalommal dohányoztak 

(24,7% vs. 54,4%). Ehhez hasonlóan az ESPAD kutatás 2019-es 

előzetes eredményei is azt mutatják, hogy a lányok körében az 
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adatfelvételt megelőző hónapban dohányzók, illetve a napi szinten 

dohányzók aránya is magasabb (Elekes – Arnold, 2019). 

 

 

3.2 Alkoholfogyasztás globálisan és a magyar-
országi fiatalok körében 

A dohányzás mellett a problémás alkoholfogyasztás tekinthető az 

egyik legjelentősebb közegészségügyi problémának világszerte, 

amely a WHO (2018) adatai szerint mintegy 3 millió halálesetért volt 

felelős 2016-ban. A legfrissebb adatok szerint az OECD országokban 

a felnőttek teljes alkoholfogyasztása átlagosan 8,8 liter tiszta alkoholt 

tesz ki évente, noha az ezredforduló óta az átlagos alkoholfogyasztás 

több országban is csökkent (OECD, 2019). 

Az egy főre jutó alkoholfogyasztás tekintetében Magyarország a 

kedvezőtlenebb helyzetű országok közé tartozik (Elekes, 2014). Az 

alkohol hazánkban a legelterjedtebb depresszáns hatású drognak 

számít, amelynek fogyasztása „kulturálisan beépült az emberek 

mindennapjaiba, szokásrendszerébe; az évszázadok során az 

ünnepek részévé, a társadalmi érintkezés velejárójává vált” (Kovács, 

2007, p. 71). A 2016-os Egészségjelentés adatai szerint 

Magyarországon egy főre számított, elfogyasztott 

alkoholmennyiségnél az OECD tagállamai közül csak 8 országban 

isznak többet (Bakacs et al., 2017), és a magyarok alkoholfogyasztása 

az egészségveszteségek több mint 9%-áért felelős (Balku et al., 2015). 

A 2014. évi Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) eredményei 

alapján a 15 éves és idősebb személyek 7%-a fogyaszt alkoholos 

italokat napi rendszerességgel (Boros et al., 2018; Boros és Kovács, 

2018), és 5,4%-uk nagyivónak minősíthető. A mértéktelen 

alkoholfogyasztása inkább az idősebb korosztály tagjait érinti, a 65 év 

feletti férfiak 14%-a ebbe a csoportba sorolható (KSH, 2015).   

A 2015-ös ESPAD kutatás eredményei szerint a serdülőkorban 

történő alkoholfogyasztás továbbra is nagyon gyakori Európában,  a 

15-16 éves fiatalok több mint 80%-a életében legalább egyszer ivott 

alkoholt, közel 50%-uk az adatfelvételt megelőző hónapban is 

fogyasztott valamilyen alkoholos italt, 38%-uk pedig az adatfelvételt 
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megelőző hónapban legalább egy rohamivásról is beszámolt. Az 

európai serdülők körülbelül fele 13 éves vagy annál fiatalabb 

életkorban kezdte el alkoholfogyasztást, és körükben a legnépszerűbb 

alkoholtartalmú italnak a sör tekinthető. A legtöbb országban az 

alkoholfogyasztás valamivel gyakoribb a fiúk, mint a lányok körében, 

bár a különbség az utóbbi időben csökkenni látszik. Emellett az adatok 

azt mutatják, hogy a legtöbb országban a rendszeresen alkoholt 

fogyasztó serdülők aránya jelentősen csökkent 2011 és 2015 között 

(Kraus et al., 2016).   

 

Bozsek (2010) a fiatalok szabadidő eltöltési szokásait, illetve az 

életmódjukat befolyásoló kockázati tényezők szerepét vizsgálta 

Marcaliban és a várost környező 17 kistelepülésen. A felmérésben 

általános iskolás 4. (259 fő) és 8. osztályos tanulók (197 fő), valamint 

9-12. évfolyamos diákok vettek részt. A szerző lényeges eredménynek 

tartotta, hogy az alsó tagozatos diákok szüleinek magas aránya 

dohányzik és fogyaszt alkoholt (17%-uk gyakran látja szüleit italozni), 

mivel meglátása szerint körükben nagyobb a valószínűsége a későbbi 

szerhasználatnak. Míg ebben a korosztályban az egészségkárosító 

anyagok használata kevésbé jellemző, addig a felső tagozatosok már 

jelentős arányban kerülnek kapcsolatba ezekkel a szerekkel. A tanulók 

döntő többsége (78%-a) 8. osztályos korában már fogyasztott alkoholt. 

69%-uknál az alkoholfogyasztás rendszeres, és 16%-uk közeli 

hozzátartozói között van olyan személy, akinek alkoholfogyasztása a 

család működésében zavart okoz. Jellemzően sört isznak, de az 

évfolyam előrehaladtával a tömény ital is egyre hangsúlyosabbá válik, 

amit főként a hangulat fokozása szempontjából tartanak fontosnak. A 

határokat viszont nem ismerik, a 14 évesek 22%-ánál havi egy-két 

alkalommal előfordul a lerészegedés. Az Iskolai Egészségfejlesztési 

és Univerzális Drogmegelőzés (IEUD) nevet viselő kutatás adatai 

szerint a 7. osztályosok között az alkoholt kipróbálók aránya 27%-ot 

tesz ki.  

Barabásné (2012) 2012 őszén Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, véletlenszerűen kiválasztott 190 fő bevonásával vizsgálta 

a 15-25 éves korosztály alkoholfogyasztási szokásait, illetve ennek 

vonatkozásában az egyes társadalmi-helyzet mutatók és a 
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demográfiai tényezők szerepét. Adatait az általános iskolásokra 

vonatkozóan nem elemzi, csupán azt a tényt rögzíti, hogy az 

alkoholfogyasztás a 15 évnél fiatalabb diákok körében is nagyon 

gyakori. A megkérdezettek 40,5%-a ugyanis általános iskolás korában 

ivott először alkoholt.  

A „dolgozz keményen, játssz/szórakozz keményen” és az „élvezet 

és szabadidő” szemlélet elterjedését a HBSC kutatás adatai is 

szemléltetik, amelyek a hétvégi lerészegedés és nagyivás 

„normalizálódását” mutatják.  A felmérés adatai szerint a diákok 66%-

a fogyasztott már alkoholt az élete során, a kérdezést megelőző 

hónapra vonatkozóan a diákok 44,3%-a számolt be 

alkoholfogyasztásról, 16,1%-ukra jellemző a heti italfogyasztás, de a 

naponta fogyasztók aránya is 2,2%. A jelentésből az is kiderül, hogy 

az egymást követő évfolyamok között jelentősen emelkedik az alkoholt 

fogyasztó diákok aránya: míg az általános iskolás ötödikesek 7,6%-a, 

addig a hetedik osztályos diákoknak már majdnem negyede számolt 

be a kérdezést megelőző hónapra vonatkozóan alkoholfogyasztásról. 

Emellett az adatok azt mutatják, hogy az évfolyam emelkedésével 

egyre gyakoribbá válik a havi, illetve heti fogyasztás (Arnold, 2014b). 

A HBSC eredményei szerint az első szerhasználat legnagyobb 

arányban 14 éves korban történik, de a 9. évfolyamosok 50,7%-a, a 

11. évfolyamosoknak pedig 29,5%-a már ezt megelőzően is 

fogyasztott alkoholt. Mindemellett a kilencedikesek közel 20%-a, a 

tizenegyedik osztályba járók majdnem 10%-a már 14 éves kora előtt 

lerészegedett, az általános iskolások közül pedig többen is 

beszámoltak arról, hogy legalább kétszer voltak részegek az 

adatfelvételt megelőzően.  A megkérdezettek közel harmada legalább 

kétszer volt részeg az élete során, és a diákok 14,3%-a egy italozással 

töltött alkalommal öt vagy több italt fogyasztott el. A legnépszerűbb 

szeszesitaloknak a bor, a boros kóla, a pezsgő, ezt követően a sör, 

majd végül a röviditalok tekinthetők (Arnold, 2014b). 

Elekes (2013) ESPAD módszertan alapján készített, a IX. kerület 

diákjaira vonatkozó felmérésében is hasonló adatokkal találkozhatunk 

a középiskolás korosztályra vonatkozóan.  Eredményei szerint közel 

minden negyedik diák havi három vagy több alkalommal iszik, a 

fiúknak 12,5%-a, a lányoknak pedig 6,9%-a havi hat vagy több 
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alkalommal. Az előző havi lerészegedés ugyanakkor alacsony, de 

előző havi nagyivásról a diákok közel egyharmada számolt be.  

Az alkoholfogyasztás már a 7. osztályban megjelenik, amely az 

évfolyam előrehaladtával egyre növekszik. A legnépszerűbb italok 

közé a bor, sör (az első sörivás átlagos életkora 12,1 év), illetve a 

tömény italok tartoznak, amelyek egy alkalommal elfogyasztott 

mennyisége már a 7. osztályosok között is jelentős. Ebből adódóan a 

fiatalabb korosztályokban is gyakori a nagyivászat és a lerészegedés 

(Elekes, 2013). 

2014 decemberében és 2015 szeptemberében került sor egy 

intervenciós kutatásra, amely az általános iskolákban bizonyos 

egészségfejlesztési programok megvalósítását megelőzően, majd 

azokat követően vizsgálta a 3., 5. és 7. osztályos tanulók és 

pedagógusok ismereteiben és attitűdjében bekövetkezett 

változásokat. A kutatás lebonyolítására a konvergencia régiók 

többnyire hátrányos helyzetű településeinek 288 állami fenntartású 

általános iskolájában, 13 625 fő diák és 586 fő pedagógus 

bevonásával került sor. A felmérés jelentős része a fizikai aktivitással, 

a táplálkozással, a szabadidős tevékenységekkel, személyi 

higiéniával, valamint az egészségi állapottal kapcsolatos témaköröket 

érintette, csupán a 7. osztályosokat kérdezték az alkoholfogyasztási 

és dohányzási szokásaikkal kapcsolatos ismereteikről és attitűdjeikről. 

Ezekből az eredményekből kiderül, hogy 80,2%-uk szerint az 

alkoholfogyasztás gyakran rossz döntéseket eredményez, ugyanakkor 

a 7. osztályos diákok 24,7%-tól a „melegen tart a hidegben”, illetve 

20,5%-uktól a „hosszabb lesz a reakcióidő” válaszok érkeztek (Járomi, 

Szilágyi és Vitrai, 2016).  

Az ötödik magyarországi nagymintás ifjúságkutatás eredményei 

szerint a 15-29 éves korosztály 13%-a hetente, 1%-a pedig naponta 

fogyaszt alkoholt. Az előző adatfelvétel eredményeihez képest a heti 

rendszerességgel fogyasztók aránya két százalékponttal csökkent, 

míg a havonta vagy ritkábban fogyasztók aránya nőtt (Bauer et al., 

2017). A Békés megyei Ifjúságkutatás eredményei is heti szintű 

alkoholfogyasztás csökkenését mutatják, a hetente alkoholt 

fogyasztók arányaiban 2004 és 2014 között 2,6% az eltérés (Pikó et 

al., 2015). Ennek ellenére az Iskoláskorú gyermekek 
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egészségmagatartása kutatás legújabb felmérésének nemzetközi 

jelentésében közölt adatok azt mutatják, hogy a nemzetközi átlaghoz 

képest nem javulnak eredményeink, a 15 éves fiatalok 

lerészegedésének mutatói alapján felállított rangsorban csak Dánia 

előzi meg hazánkat (Németh, 2016). 

A 2015. évi Egészségjelentésből (Balku et al., 2015) a gyermekek 

elvesztett egészséges életéveinek (egy teljes egészségben leélt év 

hiánya)  legfőbb okait ismerhetjük meg, amely élettani és 

egészségmagatartásbeli kockázatok a 15 év alatti fiatalok 

veszteségének valamivel több mint nyolcadáért felelősek. Ebben a 

korban az egészségveszteségek közel 1%-át az alkohol- és 

kábítószer-fogyasztás okozza. 

A 2015-ös ESPAD kutatás eredményei szerint a középiskolás 

diákok 14%-a – a 2019-es adatfelvétel előzetes adatai (Elekes és 

Arnold, 2019) szerint ennél néhány százalékponttal magasabb 

arányban – a kérdezést megelőző hónapban legalább hat alkalommal 

fogyasztott alkoholt. A fiúk körében magasabb a heti rendszerességnél 

gyakrabban ivók aránya. Míg a lányoknál a bor fogyasztása 

elterjedtebb, addig a fiúk főként sört, bort és tömény italokat 

fogyasztanak. A nagyobb gyakoriságú fogyasztás ugyanakkor mindkét 

nemnél tömény ital formájában történik. Az alkoholt fogyasztó diákok 

az utolsó fogyasztási alkalommal átlagosan egy főre jutóan 79 ml tiszta 

szeszt tartalmazó alkoholt fogyasztottak 2015-ben, amely érték 

duplája annak, ami az egészségügyi szakemberek álláspontja alapján 

a felnőttek számára elfogadható.  

A havi három vagy többszöri nagyivás a diákok 14,8%-át érinti, s 

főként a fiúkra jellemző. A lerészegedés is inkább a fiúk körében 

jelentős, és összességében az életük során legalább egyszer a 9-10. 

évfolyamos diákok közel kétharmadánál fordult elő. A kérdezést 

megelőző hónapban három vagy többszöri lerészegedésről a diákok 

6%-a számolt be. Az alkoholfogyasztás problémásabb formái, illetve a 

nagyobb mértékű ivás a szakiskolában tanuló diákok körében 

jellemzőbb, de a biológiai szülő nélkül nevelkedő fiatalok is a leginkább 

érintettek közé tartoznak. 

A diákok közel fele nyilatkozott úgy, hogy a hozzá közel álló 

személyek között van olyan, aki sokat iszik, s közel egyötödüknek az 
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életében ez problémát okozott. Mások alkoholfogyasztása miatti 

problémákról főként a lányok számoltak be, legnagyobb arányban a 

privát helyen történő zaklatást és az utcán történt megfélemlítést 

említették. A saját alkoholfogyasztás miatti nehézségeket (valaminek 

az elveszítését vagy valamilyen személyes tárgynak a sérülését) 

inkább a fiúk tették szóvá. 

Az előző adatfelvétel eredményeihez képest a diákok 2015-ben 

ritkábban fogyasztottak alkoholt, ugyanakkor az egy alkalommal 

elfogyasztott alkohol átlagos mennyisége jelentősen nőtt. Míg 2007-

ben ez az érték 50,65 ml/fő volt, addig 2015-ben 74,4 ml/fő értéket 

mutattak ki (Elekes, 2016c). 

A Szigetvári és a Sellyei járás 6-11. évfolyamos diákjai körében 

készített kutatás eredményei szerint az általános iskolás diákok 

háromnegyed része fogyasztott már alkoholtartalmú italt élete során, 

közel 10%-uk 20 vagy több alkalommal. Az adatfelvételt megelőző 30 

napra vonatkozóan 32%-uk számolt be szeszesital fogyasztásról, 

amely arány még akkor is magasnak tekinthető, ha figyelembe 

vesszük, hogy az elmúlt hónapban alkoholt fogyasztók többsége 

csupán 1-2 alkalommal ivott. A középiskolások körében ennél 

lényegesen nagyobb érintettséget mutatnak a vizsgálat eredményei: a 

válaszadók több mint háromnegyed része legalább 10-szer fogyasztott 

alkoholt élete során, 32%-uk pedig 40-szer vagy többször. Az 

alkoholfogyasztás havi prevalenciája ebben a korosztályban 

meghaladja a 70%-ot. 

Az adatfelvételt megelőző hónapban a legtöbbször fogyasztott 

terméktípus a sör és a bor volt. A középiskolások 28-28%-a ivott sört 

vagy bort az adatfelvételt megelőző 30 napban legalább heti 

gyakorisággal, de az égetett szesz ilyen gyakoriságú fogyasztása is 

közel ekkora arányban fordult elő a megkérdezett középiskolások 

körében. Emellett a válaszadók 63%-ának életében sor került legalább 

egyszer nagyivásra is, közel 10%-uknál 6 vagy több esetben fordult 

elő. Ennek alapján nem meglepő, hogy a vizsgálatba bevont 

középiskolások többségének véleménye szerint mindenféle nehézség 

nélkül beszerezhetőek a különböző alkoholos italok (Horváth és 

Molnár, 2019).  
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3.3 Kábítószerek és új pszichoaktív anyagok 
használata globálisan és a magyar fiatalok körében 

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 

által kiadott legfrissebb jelentés adatai szerint körülbelül 96 millió 

ember, az Európai Unió 15-64 éves népességének 29%-a próbált már 

ki tiltott kábítószereket az élete során, és becslések szerint 19,1 millió 

15-34 éves korú fiatal használt valamilyen kábítószert 2018-ban. Az 

európai felnőttek közel 1%-a napi szintű cannabis-használónak 

tekinthető, míg a kokain, az MDMA és az amfetaminszármazékok 

használatának becsült életprevalenciája sokkal alacsonyabb 

(EMCDDA, 2019a). Az OECD 2018-as jelentése szerint a tiltott 

kábítószer-használat az európai fiatal felnőttek halálozásának fő okai 

közé tartozik, közvetlenül a túladagolás és a közvetett módon a 

kábítószerrel összefüggő betegségek, balesetek, erőszak és 

öngyilkosság révén (OECD, 2018). 2017-ben 8 238 túladagolásos 

haláleset történt, a kábítószer-bűncselekmények száma pedig 2007 

óta körülbelül 20%-kal nőtt (EMCDDA, 2019a). 

További aggodalomra ad okot, hogy 2018-ban átlagosan hetente 

egy új pszichoaktív anyagot jelentettek az EU korai előrejelző 

rendszere felé. Ebben az évben 55 új szert vettek nyilvántartásba, így 

2018 végére az EMCDDA által nyilvántartott új pszichoaktív szerek 

száma 730 fölé emelkedett. Igaz ugyan, hogy az újonnan felismert 

anyagok száma a korábbi évekhez képest alacsonyabb volt, és a 

2011–2012-es időszakéhoz hasonló szinten stabilizálódott, 

ugyanakkor a piacon kapható anyagok mennyisége továbbra is 

növekszik (EMCDDA, 2019a). 2017-ben 17 országból jelezték, hogy a 

kezelésben lévő kliensek több mint 10%-át herointól eltérő opioidok 

(például metadon, buprenorfin, fentanil) használata miatt kezeltek, 

valamint fentanilokat (akrilfentanilt és furanilfentanilt) tartalmazó 

orrspray-k is megjelentek a piacon (EMCDDA, 2019a). Az e 

drogcsoportba tartozó vegyületek ártalmassága nem marad el a 

„klasszikus” kábítószerekéitől, sőt bizonyos tényezők miatt még 

kockázatosabb is lehet fogyasztásuk (Erdős, 2016).  

A 2017-es jelentés eredményei szerint a betegségek, fertőzések 

közel kétharmadát a szokásos kábítószerek használata idézte elő, de 
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9%-ban új pszichoaktív anyagok (elsősorban szintetikus katinonok és 

kannabinoidok) voltak jelen. Az akrilfentanil és a furanilfentanil nevű 

szerek több mint 50 halálesetet okoztak, a szintetikus kannabinoidok 

(a MDMB-FUBINACA, az MDMB-CHMICA és az 5F-MDMB-PINACA) 

18 haláleset és 27 nem halálos kimenetelű mérgezést idéztek elő, a 

MDMB-CHMICA szintetikus kannabinoid (amit először 2014-ben 

Magyarország jelentett az EU korai előrejelző rendszere felé) pedig 

több mint 20 súlyos mérgezésnél és 28 halálesetnél volt kimutatható 

(EMCDDA, 2017). 

A Nemzeti Drog Fókuszpont 2018-as éves jelentésének adatai 

szerint Magyarországon minden tizedik 18-64 éves, és minden ötödik 

18-34 éves személy fogyasztott élete során valamilyen tiltott drogot. A 

legnépszerűbb szernek a marihuána és a hasis számít, de kimagasló 

az ecstasyt fogyasztók aránya is (Bálint et al., 2018). Az adatok 

ugyanakkor azt mutatják, hogy a 2007 és 2015 között a cannabis-

használat a fiatal felnőttek körében csökkent, ugyanakkor nőtt az 

MDMA / ecstasy, a kokain és az amfetaminok fogyasztásának 

mennyisége (EMCDDA, 2019b). Emellett az új pszichoaktív szerek 

használata is aggodalomra ad okot. Hazánkban 2010 óta 203, 2016-

ban 22 új pszichoaktív szert azonosítottak. A szerhasználati 

mintázatokban megjelentek a szintetikus kannabinoidok (legelőször a 

JWH-k, legújabban a FUBINACA, PINACA és CHMINACA csoportba 

tartozó szerek), a designer stimulánsok (2010-ben a mefedron, 2011-

ben az MDPV, 2012-től a pentedron, 2014-ben az α-PVP, 2015-ben 

az α-PHP, 2016-ban pedig az etil-hexedron, a 4- CMC és a TH-PVP), 

illetve újfajta amfetaminszármazékok (Czér et al., 2017). 2015-re a 

tűcsere programok klienseinek 80%-a elsődlegesen valamilyen új 

pszichoaktív szert injektált (Bálint et al., 2018; EMCDDA, 2019b). 

A fiatal korosztály szerhasználati szokásiról elmondható, hogy 

Európában a 15-16 évesek 18%-a használt már élete során valamilyen 

illegális drogot. 16%-uk cannabis-t, egyéb illegális szer (ecstasy, 

amfetamin, kokain, LSD és más hallucinogén anyagok) fogyasztásáról 

pedig átlagosan a korcsoport 2%-a számolt be. Új pszichoaktív 

anyagot a serdülők 4%-a használt, a legnagyobb arányban 

Lengyelországban és Észtországban (Kraus et al., 2016; OECD, 

2018). 
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A 2015-ös ESPAD magyarországi eredményei azt mutatják, hogy 

a 9-10. évfolyamos diákok 21,8%-a fogyasztott már élete során 

biztosan droghasználatai céllal valamilyen tiltott szert, és egyötödük 

20-nál többször használta ezeket az anyagokat (Nyírády, 2016). A 

HBSC eredményei szerint a középiskolás diákok ötöde próbált már ki 

valamilyen illegális szert, és közel tizedük (főként lányok) 

visszaélésszerűen használt különböző legális anyagokat. A diákok 

ötöde 30 vagy több alkalommal történő használatról is beszámolt 

(Arnold, 2014c). Elekes (2013) adatai alapján a szerhasználók jelentős 

része próbálkozó, vagy alkalmi fogyasztó, ugyanakkor egyharmaduk 

10-nél több alkalommal fogyasztott droghasználati célú anyagot. 

Horváth és Molnár (2019) eredményei szerint az általános iskolás 

diákok körében kevésbé jellemző a kábítószer-használat, csupán a 

válaszadók 2,2%-a fogyasztott élete során cannabis-származékot, 

amelynek beszerzését az általános iskolások jelentős többsége 

lehetetlennek tartja. Ugyanakkor elmondható, hogy az egyéb legális 

szerek visszaélésszerű használata alacsony arányban ugyan, de 

ebben a korosztályban is megjelenik: az általános iskolások 6,1%-a 

nyilatkozott úgy, hogy élete során használt valamilyen inhalánst, a 

nyugtatók visszaélésszerű használatának havi prevalencia értéke 

pedig 2,3%.  

A középiskolásokra vonatkozó adatokból látszik, hogy az életkor 

előrehaladtával egyre könnyebbé válik a különböző drogok 

beszerzése; szinte minden második diák került már olyan helyzetbe, 

amikor lett volna lehetősége a szerfogyasztásra. Ez az eredmény 

illeszkedik egy korábbi nagymintás (N=9568) dél-dunántúli kutatás 

eredményeihez, mely szerint a cannabis-származékokkal szembeni 

elutasító attitűd jelentős mértékben csökken az iskolatípus-váltást 

követően (Molnár, 2016). A  teljes vizsgált középiskolás populáció 

esetében ugyanakkor kisebbségben vannak azok, akik szerint könnyű 

beszerezni a cannabis-származékok valamelyik típusát: a 2015-ös 

ESPAD kutatásban a válaszadó diákok csupán 29,7%-a ítélte 

könnyűnek a cannabis-származékok beszerzését (Nyírády, 2016).  

A legnépszerűbb szernek a marihuána számít, amelyet az ESPAD 

eredményei szerint a diákok 12,5%-a fogyasztott a kérdezést 



 

34 

megelőző 12 hónapban, 5,7%-uk pedig a kérdezést megelőző 30 

napban. Elterjedt az új pszichoaktív szerek, elsősorban a szintetikus 

kannabinoidok használata, az altatók, nyugtatók és 

fájdalomcsillapítók, valamint ezek alkohollal történő együttes 

fogyasztása, illetve a mágikus gombák és növényi drogok használata 

is.  A hangulatjavító szándékkal bevett fájdalomcsillapítók, a szerves 

oldószerek belélegzése, illetve a szipuzás is népszerűnek számít, de 

az amfetamin, az ecstasy, a kokain és az LSD fogyasztása is említésre 

méltó (Arnold, 2014c; Nyírády, 2016; Elekes, 2013). Horváth és Molnár 

(2019) eredményei szerint azoknak a drogtípusok a használata 

gyakoribb, amelyek beszerzése törvényes keretek között is 

lehetséges. A vizsgálatba bevont középiskolások körében a 

szervesoldószerek inhalálásának életprevalencia-értéke 15% volt, az 

altatót/nyugtatót, illetve fájdalomcsillapítót orvosi rendelvény nélkül 

fogyasztók aránya pedig 16% és 10%. Ez az arány kicsivel magasabb, 

mint amit az ESPAD eredmények mutatnak: az iskolavizsgálat 2015-

ös, illetve 2019-es előzetes eredményei szerint a megkérdezett 

diákoknak 7-9%-a nyilatkozott úgy, hogy vett már be nyugtatót, altatót, 

illetve fájdalomcsillapítót orvosi javaslat nélkül; 8,1%-uk gyógyszereket 

alkohollal együtt fogyasztott. Ennek ellenére az ESPAD adatok is azt 

mutatják, hogy a marihuána után a legális, vagy részben legális szerek 

a legelterjedtebbek a fiatalok körében (Elekes és Arnold, 2019; 

Nyírády, 2016). Az adatokból kirajzolódó jelenség összhangban van a 

szakemberek álláspontjával, akik a legjelentősebb addiktológiai 

problémák közé sorolták a nyugtatók nem rendeltetésszerű 

használatát (Borda et al., 2017).  

Az Eurobarométer fiatalokról és kábítószerekről szóló 2014-es 

gyorsfelmérésének eredményei szerint az Európai Unió 15-24 éves 

fiataljainak 8%-a fogyasztott már életében valamilyen designer drogot, 

3%-uk a felmérést megelőző évben (EMCDDA, 2016). Az új 

pszichoaktív szerekre vonatkozó kérdés a 2015-ös ESPAD kutatásban 

is szerepelt, amelyre érkező válaszok azt mutatják, hogy hazánkban 

ezeknek a szereknek használata az uniós átlagnál valamivel 

magasabb. Magyarországon a középiskolások 10,7%-a fogyasztott 

már életében valamilyen designer drogot, a szerfogyasztási 

struktúrában a második legnépszerűbb szernek a szintetikus 
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kannabinoidok számítanak. A designer drogokat fogyasztók 

kétharmada alkalmanként használja ezeket a szereket, de 15%-uk 

rendszeres fogyasztó. A kipróbálás fő okai közé a kíváncsiság 

kielégítése, a vélelmezett kisebb egészségügyi kockázat, és a könnyű 

beszerezhetőség sorolható (Nyírády, 2016). Ezzel szemben Horváth 

és Molnár (2019) kutatásában csak néhány olyan középiskolás volt, 

aki fogyasztott már valamilyen új pszichoaktív anyagot, szinte 

kizárólag növényi törmelék formájában. Ennek ellenére a 

megkérdezett diákok egyharmada könnyűnek vagy nagyon könnyűnek 

tartja a vizsgált drogtípus beszerezhetőségét. 

A középiskolás diákok jellemzően 15 évesen kerülnek kapcsolatba 

ezekkel a szerekkel, de a szipuzást már 14 éves korban kipróbálja a 

diákok többsége. A leginkább a szakiskolákban elterjedt az illegális 

szerek használta, de a gyakori esti lődörgés és bulizás, illetve az egyik 

vagy mindkét édes szülő hiánya is kockázati tényezőnek számít 

(Arnold, 2014c; Horváth és Molnár, 2019; Nyírády, 2016). 

A 2015-ös ESPAD eredményei a tiltott szerek fogyasztásának 

visszaszorulását mutatják. A 2011-ben mért adatokhoz képest 

harmadával kevesebben fogyasztottak tiltott szereket, és az életükben 

20-nál többször illegális szereket használók aránya 5-6 

százalékponttal csökkent. A marihuána esetében 32,5%-os 

visszaesést figyelhető meg, az amfetaminok és az ecstasy 

életprevalencia értéke a felére csökkent, a mefedron fogyasztása 

pedig szinte a nullára redukálódott (Nyírády, 2016).  

A fiatalok szerhasználati szokásairól az Oktatási Hivatal Tanügy-

igazgatási és Ellenőrzési Osztályának (OH TEO) a fegyelmi eljárások 

lefolytatásának szakszerűségét vizsgáló tanulmánya is szolgáltat némi 

információt, amely 2015 őszén 2 501 oktatási intézményben (általános 

iskolák és szakképzést folytató intézmények 97%-a) vizsgálta a 

felmérést megelőző három tanévben lefolytatott fegyelmi eljárásokat. 

A vizsgált három tanévben az adatközlő intézmények 26%-a, 657 

iskola folytatott le fegyelmi eljárást.  

Az eredményekből kiderül, hogy a fegyelmi eljárások 16,9%-ára 

(2137 eljárás) általános iskolás tanulók körében került sor, és a 

fiatalabb korosztály (6-9 évesek) tanulói egyre nagyobb számban 

érintettek. Alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása és 
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használata miatt indított fegyelmi eljárások száma az iskolákban évről-

évre növekedett, a 2012/2013. tanévben mért 3,2%-ról a 2014/2015. 

tanévben már a 6,87%-ot is elérte. Míg eleinte az alkoholfogyasztás 

és dohányzás miatti fegyelmi büntetések domináltak, addig az utóbbi 

években az egyéb tudatmódosító szerek használata is egyre inkább 

megfigyelhető.  Ennek következtében a diákok jelentős része 

megrovásban (109 eset) és szigorú megrovásban (213 eset) részesült, 

de a másik iskolába történő áthelyezés (45 eset), illetve a kizárás (180 

eset) is kimagasló büntetési eljárásmódnak minősült, a tiltott élvezeti 

szerek használata miatt iskolából kizárt tanulók száma a vizsgált évek 

alatt háromszorosára nőtt. Mivel e tanulmányban a szerhasználati 

szokásokra vonatkozó eredményeket nem elemezték külön az 

általános iskolás tanulókra vonatkozóan, így a rendelkezésre álló 

adatok a fiatalabb korosztály e szempontból történő vizsgálatát nem 

teszik lehetővé. A kutatási jelentés egyes sorai ugyanakkor utalnak rá, 

hogy a droghasználat miatti fegyelmi büntetés az általános iskolás 

korosztályt is érinti (Oktatási Hivatal, 2016). 

Elekes (2013) IX. kerületben végzett kutatásának eredményei 

szerint a megkérdezett diákok 17,4%-a fogyasztott már életében 

valamilyen tiltott szert, s egyharmaduk 10 vagy több alkalommal nyúlt 

ezekhez a szerekhez. Az adatokból az is kiderül, hogy legkésőbb a 

marihuánával ismerkednek meg a diákok, de a marihuánát valaha 

használók 8,6%-a már 10 évesen vagy előbb használta a szert. A korai 

kipróbálás a szipuzás (a valaha szipuzók negyede 10 évesen vagy 

korábban próbálta ki a szipuzást), a gyógyszerhasználat, illetve az 

amfetamin és ecstasy fogyasztás esetében is gyakori. 

Bozsek (2010) Marcaliban és vonzáskörzetében vizsgálta a diákok 

életmódját. Az általános iskolásokra vonatkozóan megállapította, hogy 

a felső tagozatos fiatalok 94%-a ismer legalább egyféle illegális drogot, 

8%-uk használja is ezeket a szereket (1 fő rendszeresen), és a diákok 

75%-ának tudomása van róla, hogy hol juthat hozzá (Bozsek, 2010). 

Szécsi és Sik (2016) egy észak-alföldi régió hátrányos helyzetű 

térségben állapította meg, hogy az újfajta pszichoaktív szereket 

elsősorban a fiatalok, és már egészen korai időszaktól, általában 10-

12 éves kortól használják, főként rekreációs céllal.  E helyzet 

fennmaradásának biztosítékát pedig az illetékes szakemberek 
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tehetetlensége, a probléma javítását szolgáló eszközök hiánya adja. 

„A droghasználat körül sincsenek titkok” – írj a szerző, a felnőttek a 

gyerekek előtt használják a különféle szereket, így az egészen fiatalok 

is tisztában vannak azok hatásaival, és az iskolába is beviszik e 

szereket. A tanárok és a szakemberek tehát ismerik a diákok 

szerhasználati szokásait, de semmit sem tudnak tenni ellene. Ezzel 

ellentétben az „Iskolai Egészségfejlesztési és Univerzális 

Drogmegelőzés” címet viselő kutatás eredményei azt mutatják, hogy 

az illegális drogok használta az általános iskolás diákok körében 

elenyésző, és leginkább a kötődési zavarral küzdő, elhanyagolt és 

gyengén tanuló diákokra jellemző (Grezsa és Surányi, 2014). 

 

 

3.4 Fiatalok energiaital- és kávéfogyasztása 
globálisan és Magyarországon  

A Nielsen 2010. márciusi adatai szerint öt év alatt világszinten 

megduplázódott, Magyarországon pedig 2011-ben az előző évhez 

képest 240 ezer hektoliterrel több energiaital került értékesítésre 

(Orgovány, 2012). A fejlett országokban a 10-18 éves korosztályba 

tartozók kétharmada és a 10 évesnél fiatalabbak 15%-a fogyaszt 

kisebb-nagyobb rendszerességgel energiaitalt (HVG, 2014). Egyre 

több fiatalt lehet látni kezében energiaitallal, noha számos tudományos 

eredmény bizonyítja ezen szerek egészségre gyakorolt káros hatásait.  

A túlzott energiaital fogyasztást vizsgálva Temple és Miller (2008; 

idézi Berényi et al., 2011) megállapította, hogy az energiaital 

fogyasztás problémás magatartásformákhoz (dohányzás, italozás, 

tiltott drogok használta, fizikai bántalmazás, kockázatos szexuális 

magatartásformák) vezet. Miller 2008-ban bevezette a „toxikus macsó 

személyiség” („toxic jock identity”) fogalmat is, amellyel az energiaital 

elfogyasztása utáni olyan ideiglenes állapotot jelöl, „amely a 

tevékenységhez kapcsolódóan megnövekedett kockázatvállaláshoz, 

veszélyes viselkedésmódhoz és túlzott maszkulinitáshoz vezet” 

(Grósz és Szatmári, 2012, p. 675).  

A legtöbb esetben a rosszullét az alkohol és az energiaital együtt 

történő fogyasztása kapcsán jelentkezik, amelyhez sok esetben a 
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rohamszerű ivás és a teljes bódulat állapota („binge drinking”) 

(Gradvohl, Vida és Rácz, 2015) is kapcsolódik, valamint a dohányzás 

kockázata is felmerül (Németh, 2014). Gradvohl, Vida és Rácz (2015) 

kutatási eredményei szerint az energiaital alkohollal történő 

fogyasztása hamis érzetet kelt („wideawake drunkenness”— „éber 

részegség”), így tompítja az alkoholmérgezés érzékelését, de az is 

előfordulhat, hogy egymás hatását felerősítve csökkentik a valóban 

elfogyasztott alkoholegységek mennyiségét.  

 

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet 2006-ban egy 

székesfehérvári középiskola diákjai körében vizsgálta a 

drogérintettséget, s eredményeik alapján megállapították az 

energiaital fogyasztásának fokozatos elterjedését, ugyanis a 

megkérdezett diákok 93%-a egyszeri kipróbálásról, 68%-uk pedig 

rendszeres használatról számolt be (Echo Survey Szociológiai 

Kutatóintézet, 2006). 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz folyamatosan érkeznek 

bejelentések a mentőszolgálattól, az orvosi ügyeletekről, a 

gyermekorvosoktól, a védőnőktől, valamint az általános és 

középiskolákból az energiaital túladagolással összefüggő esetekről. 

2011. november 1. és december 31. közötti időszakban összesen 123 

főnél (18%-uk 11-12 éves, 26%-uk 13-14 éves, 19%-uk a 15-16 éves, 

12%-uk a 17-18 éves korosztályba tartozik, de 8-10 éves korú 

gyermekek is voltak az ellátottak között) idézett elő rosszullétet az 

energiaital fogyasztás, aminek napi elfogyasztott mennyisége két 

deciliter és 3 liter között mozgott.  

Az érintettek leginkább zaklatottságról, ingerlékenységről (27%), 

felfokozott idegállapotról, nyugtalanságról, álmatlanságról (24 %), 

szédülésről, hányingerről és hányásról, valamint szapora szívverésről 

és mellkasi szúrásról számoltak be, közel harmadukat pedig 

egészségügyi ellátásban kellett részesíteni. Az esetek 23%-ában az 

energiaital fogyasztása alkoholtartalmú ital fogyasztásával együtt 

történt (ÁNTSZ, 2012). A Floridai Mérgezésellenőrzési Központ 

(Florida Poison Control Centre) 2007 januárja és 2008 márciusa között 

39 fő 2-20 éves korú személyt látott el koffeintúladagolásos tünetek 

miatt. Beszámoltak olyan esetekről is, ahol epilepsziás roham lépett fel 
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a nagy mennyiségben fogyasztott energiaitalok koffein-, guarana- és 

taurintartalma miatt (Grósz és Szatmári, 2012). Tóbi és Törőcsik 

(2013) szerint ugyanakkor az „állandóan cukros löttyöket isznak” 

általános elgondolásnál sokkal jobb a helyzet, és az egészségre káros 

italok közül leginkább a kávét fogyasztják a fiatalok.  

A HBSC kutatás eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy az 

életkor növekedésével szignifikánsan nő az energiaitalt fogyasztók 

aránya egészen a középiskolás korosztályig.  A kutatás eredményei 

szerint az 5., 7., 9. és 11. évfolyamos diákok 8,9%-a naponta fogyaszt 

energiaitalt, ugyanakkor a diákok 17,6%-a soha, és közel 

ugyanennyien heti egy alkalomnál is ritkábban. A mérsékeltebb 

fogyasztás a legfiatalabb korosztályra jellemző, az energiaitalt naponta 

fogyasztó tanulók (N=6079) csupán 8,6%-a 5. osztályos, míg 18,9%-a 

7. osztályos, közel 21%-uk pedig  9. vagy 11. évfolyamos diák 

(Németh, 2014). 

Az ESPAD kutatás eredményei szerint a 9-10. évfolyamos diákok 

17,9%-a legalább tíz alkalommal fogyasztott már az élete során 

energiaitalt. A kérdezést megelőző hónapban a diákok közel 

egynegyede (főként fiúk) legalább egyszer alkohollal fogyasztotta ezt 

az italfajtát.   

Az energiaital fogyasztása a szakiskolások körében a 

leggyakoribb, 32%-uk tíz vagy több alkalommal ivott energiaitalt a 

kérdezést megelőző hónapban; emellett az eredményekből az is 

látszik, hogy legnagyobb arányban a vidéki iskolák diákjait körében 

fordul elő. A teljes családban élő fiatalok, a felsőfokú végzettségű 

szülők gyerekei, valamint az átlagosnál jobb anyagi helyzetű diákok 

azonban kevésbé érintettek (Elekes, 2016d). 

A 2016-os Ifjúságkutatás a fiatalok kávéfogyasztási szokásait is 

vizsgálta, melynek eredményei a 2012-es adatokhoz képest a legalább 

egyszeri kávé fogyasztás 15 százalékpontos emelkedését mutatják. 

Míg 2012-ben a 15-29 éves diákok 41%-a ivott naponta legalább 

egyszer kávét, addig 2016-ban már a diákok 58%-áról mondható el 

ugyanez. Az energiaital esetében a kutatás eredményei hét 

százalékpontos fogyasztásnövekedést mutatnak ki; míg 2012-ben 

legalább naponta egy energiaitalt a fiatalok 3%-a ivott,  addig 2016-

ban 10%-ra növekedett ez az arány (Bauer et al., 2017). 
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Horváth és Molnár (2019) kutatásában az általános iskolások 

17,5%-a, a középiskolásoknak pedig 50%-a nyilatkozott úgy, hogy 

életében 40-nél többször fogyasztott már energiaitalt. Az adatfelvételt 

megelőző hónapban az általános iskolások 54%-a, a 

középiskolásoknak pedig 82%-a számolt be energiaital-fogyasztásról; 

a középiskolások közel hatoda napi rendszerességgel iszik 

energiaitalt.  Az eredmények azt mutatják, hogy kritikusnak a 16. életév 

tehető, a rendszeres fogyasztás ugyanis ekkortól válik jellemzővé.  

A szerzők az energiaital és alkohol együttes fogyasztását is 

vizsgálták, és megállapították, hogy az általános iskolások körében az 

életprevalencia, illetve havi prevalencia viszonylag magas, 44,5% és 

22,9%. Az adatfelvételt megelőző hónapban az energiaitalt alkohollal 

együtt fogyasztó diákok közül minden második (az általános iskolások 

11%-a) hetente kerített sort ilyen típusú szerhasználatra. A 

középiskolások körében az energiaital és szeszesital együttes 

fogyasztása még jelentősebb: az adatfelvételt megelőző hónap 

tapasztalatai alapján 64%-uk három vagy több alkalommal ivott 

energiaitalt alkohollal együtt.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a kávéfogyasztás az általános 

iskolában kevésbé jellemző; az alapfokú oktatásban tanulók csupán 

9%-a nyilatkozott úgy, hogy 40-nél többször fogyasztott kávét élete 

során. Ennek ellenére elmondható, hogy a rendszeres kávézás már a 

12 éves korosztályban is megjelenik, de előfordulása csak a 14 évesek 

és az annál idősebbek körében haladja meg a 10%-ot. A 

középiskolások körében a napi rendszerességgel kávézók aránya 

34,4%, ami a 2015. évi ESPAD eredmények alapján az ország 16 éves 

diákjainak körében mért értéket közel 10%-kal meghaladja (Horváth – 

Molnár, 2019). 
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4. Szerhasználati problémák előfordulása 
a gyermekvédelmi szakellátásban 
részesülő fiatalok körében  

A gyermekek és fiatalok fejlődésének és szocializációjának elsődleges 

színtere a családi környezet, így annak összetétele és a családi 

kapcsolatok minősége hatással van a fiatalok egészségére és 

életmódjára (Örkény, 2014). Domokos (2016) az ESPAD vizsgálat 

eredményei alapján megállapította, hogy a drogokat fogyasztó fiatalok 

körében nagyobb a családi összetartozás hiánya, és a kábítószert 

használó diákok Paksi (2007) eredményei szerint elégedetlenebbek a 

szüleikkel/nevelőszüleikkel való kapcsolatukkal. Mátóné (2010) ehhez 

hasonlóan arra a megállapításra jutott, hogy minél jobb a szülő-

gyermek kapcsolat, annál kevésbé valószínű, hogy a fiatal káros 

szenvedélyekhez nyúl. A szülőkkel való pozitív kapcsolat, a könnyű 

kommunikáció tehát egyértelműen védőfaktorként szoltál a 

rizikómagatartásokkal szemben (Kovács – Pikó, 2010), de a 

rizikómagatartások tekintetében a családszerkezet is meghatározó. 

Azok a fiatalok, akik intakt („érintetlen”, teljes) családban élnek 

kevésbé vannak kitéve a szerhasználat kockázatának, mint a más 

összetételű családban, illetve család nélkül nevelkedő társaik (Örkény, 

2014).  

 

4.1 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 
fiatalok dohányzási szokásai  

Noha a dohányzás továbbra is az egyik legtöbb embert érintő, 

megelőzhető haláloknak számít, az adatok azt mutatják – mint arra 

már korábban is kitértünk –, hogy az éghető dohánytermékek 

használata csökkent a lakosság, különösen a fiatalok körében 

(EMCDDA, 2017; OECD, 2018; Centers for Disease Control and 

Prevention, 2018). Ugyanakkor a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, 

így a hajléktalan fiatalok – amely csoport jelentős részét a 

gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek teszik ki 

(Fowler, Toro and Miles, 2009) – körében egy 2007. október és 2008. 
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február között, New Yorkban végzett felmérés (Thompson and Hasin, 

2011) eredményei szerint a dohányzók aránya 34% volt, Wenzel et al. 

(2010) egy évvel később, Los Angeles-i hajléktalan fiatalok körében 

készített felmérésének eredményei szerint pedig meghaladta a 70%-

ot.  

Számos tanulmány (például Braciszewskia, 2019; Braciszewski 

and Colby, 2015; Ford et al., 2011; McDonald et al., 2014; Thompson 

and Hasin, 2011) felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő fiatalok esetében a káros gyermekkori 

tapasztalatok, (adverse childhood experiences – ACEs), a rossz 

bánásmód, valamint a szülők szerhasználata és mentális betegségei 

rendkívül nagy kockázatot jelentenek a dohányzás korai megkezdése 

és a függőség kialakulása szempontjából. Kökönyei, Szabó és 

Aszmann (2003; idézi Urbán, 2016) megállapították, hogy a 

gyermekotthonban nevelkedő gyermekek esetében a dohányzás 

gyakorisága lényegesen magasabb, mint a családban élő 

gyermekeknél. Míg a normál iskolába járó diákok között a naponta 

dohányzók aránya 26%, addig a nevelőotthonos gyermekek esetében 

közel 80%-os érintettséget konstatáltak a szerzők. Az ESPAD 

eredmények alapján Elekes (2016b) is felhívja a figyelmet arra, hogy 

azok a diákok, akik nevelésében nem vesz részt édes szülő, a 

legveszélyeztetettebbek a rizikómagatartások kialakulása 

szempontjából. Az ebbe a csoportba tartozó diákok 40,6%-a ugyanis 

napi rendszerességgel dohányzik. McDonald et al. (2014) eredményei 

szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok 

körében kétszer nagyobb a valószínűsége, hogy dohányosok lesznek, 

mint a családban nevelkedő fiataloknál. Thompson and Hasin (2011) 

a gyermekotthonban nevelkedés és a szerhasználat közötti 

összefüggést vizsgálta 18-21 éves, korábban gyermekotthonban lakó 

(277 fő) és nem gyermekotthonban nevelkedő (147 fő) hajléktalan 

fiatalok körében.  A szerzők a dohányzásra vonatkozóan 

megállapították, hogy a gyermekotthonban nevelkedő fiatal felnőttek 

körében a dohányzás valószínűsége háromszor nagyobb, mint a 

családban nevelkedő társaiknál.  Braciszewskia (2019) szintén arra az 

eredményre jutott, hogy a valaha, az elmúlt 30 napban és napi szinten 

valamilyen dohányterméket használók aránya a gyermekvédelmi 
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gondoskodásban nevelkedő fiatalok körében lényegesen magasabb, 

mint a nem gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő hasonló korú 

fiatalok körében. Míg a rendszeresen cigarettázók aránya az előbbi 

csoportban 26%, addig a nem gyermekotthonban nevelkedő fiatalok 

esetében 15% volt. A szerző eredményei szerint a gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő, naponta dohányzó fiatalok 70%-a 10 

vagy annál kevesebb cigarettát szív el, és csupán 5% azok aránya, 

akik naponta egy doboznál több cigarettát is elszívnak. A dohányzók 

58%-a ugyanakkor az ébredést követő egy órán belül rágyújt az első 

szál cigarettára. Braciszewskia (2019) továbbá megállapította, hogy a 

pipa és snüssz (őrölt, nedves, füstmentes dohánytermék) használata 

kevésbé jellemző az államilag nevelt fiatalok körében, csupán 1%-uk 

használta e két terméket az adatfelvételt megelőző 30 napban. Ezzel 

szemben a cigaretta megosztása (többet szívnak el egy szál cigarettát) 

közel 80%-ukra jellemző, és a többféle dohánytermék használatáról 

(multiple tobacco product – MTP) is beszámolt a résztvevők több mint 

negyede (27%-uk) az elmúlt 30 napra vonatkozóan. Összesen 13 

dohánytermék-kombinációt használtak, leggyakrabban a cigarettát és 

szivart (19%), cigarettát és vízipipát, valamint cigarettát és e-cigarettát 

(17%). Ezenkívül a “sniping” („csikkezés”), vagyis használt 

cigarettacsikk gyűjtése, majd elszívása, vagy felhasználása új 

cigaretta előállításához (Tucker et al., 2015) is megjelenik a fiatalok 

körében; 9%-ukra, illetve 3%-ukra jellemző, hogy ilyen módon jutnak 

hozzá a cigarettához. A szerző azonban pozitívnak értékelte, hogy a 

résztvevők közül sokan érdeklődnek a dohányzásról való leszokásról, 

31%-uk gondolkodott a dohányzás abbahagyásáról az adatfelvételt 

követő egy hónapon belül, ugyanakkor a legutóbbi leszokási kísérlet, 

ami az összes dohánytermék használatának abbahagyását jelentette, 

a dohányzók 44%-ánál kevesebb, mint egy hétig tartott.    

 

A nemzetközi adatok alapján egyértelmű, hogy a gyermekvédelem 

gondoskodásában nevelkedő gyermekek különösen magas 

kockázatnak vannak kitéve a drogfogyasztást illetően, ennek ellenére 

az ilyen körülmények között nevelkedő fiatalok szerhasználati 

szokásainak feltárása Magyarországon hiányos. Az elmúlt közel két 
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évtizedben csupán néhány tanulmány jelent meg a témában, ebből 

adódóan jelen írás hiánypótlónak tekinthető. 

Magyarországon elsőként (1999 második felében) Murányi (2000) 

vizsgálta az állami gondozott fiatalok drogfogyasztási szokásait 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az interjús felmérés eredményei 

alapján megállapította, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő fiatalok (N=263 fő) családi környezetében is gyakori a 

szerhasználat, ugyanis a fiatalok közel kétharmada említést tett arról, 

hogy családjában egy vagy több deviancia előfordulását már 

tapasztalta. A dohányzási szokássokkal kapcsolatban elmondható, 

hogy a családban tapasztalható devianciák előfordulása valószínűsíti 

a dohányzást, ugyanis a rendszeresen dohányzás azoknál a 

fiataloknál gyakoribb, akiknek a családjában is előfordult valamilyen 

szerhasználati probléma. Az eredmények alapján a fiatalok 44%-a 

sorolható a rendszeresen dohányzók közé, és a napi szintű dohányzás 

többségében a fiúkra, illetve az idősebb korosztály tagjaira jellemző. 

Emellett a kortárskapcsolatok befolyásoló hatása is jelentős, a 

dohányzó barátokkal rendelkező fiatalok 50%-a rendszeresen 

dohányzik, míg azok körében, akiknek nincsenek dohányzó barátaik, 

7% ez az arány (Murányi, 2000). 

2003-ban Örkényi et al. (2005) készített felmérést 15-18 éves 

állami gondozásban nevelkedő fiatalok (1 008 fő) drogfogyasztási 

szokásairól 48 állami fenntartású gyermekotthonban. A szerzők 

megállapították, hogy a fiatalok közel 62%-a naponta dohányzik, tehát 

függőnek tekinthető, és közel 50%-uk naponta 10 szálnál több 

cigarettát is elszív. Arányuk az életkorral növekszik; míg a 15 évesek 

körében 44,5%, addig a 18 éveseknél a naponta dohányzók aránya 

meghaladja a 73%-ot. Emellett eredményeik azt mutatják, hogy a 

cigány etnikumú fiatalok körében gyakoribb a nikotinfüggőség, illetve 

a gyermekotthonban élők körében a lakásotthonban élő fiatalokhoz 

képest magasabb a napi dohányzók aránya. Ugyanakkor a gondozási 

hely és a dohányzás közötti összefüggést a cigány és nem cigány 

fiatalok körében külön-külön vizsgálva arra a megállapításra jutottak a 

szerzők, hogy csak a nem cigány fiataloknál állapítható meg 

tendenciaszintű különbség a gyermekotthonban, illetve 

lakásotthonban élő függő dohányos fiatalok arányában. 
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Elekes és Paksi (2005) 2004-ben 547 fő gyermekotthonban lakó, 

valamint 446 fő nevelőszülőnél élő gyermek bevonásával készített 

felmérést az érintett fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási 

szokásainak, ezzel kapcsolatos értékeinek, attitűdjeinek feltárása 

céljából. Eredményeiket a 2003-as ESPAD felmérés adataival vetették 

össze, és megállapították, hogy a gyermekotthonban nevelkedő 

fiatalok családjában az országos átlagos képest magasabb a 

börtönbüntetés, az öngyilkossági kísérletek, valamint a nyugtató- és 

altató használatának előfordulása, ugyanakkor ezekben a 

családokban az alkoholfogyasztó, illetve dohányzó családtagok 

aránya alig haladja meg az országos átlagot. Ennek ellenére a 

gyermekotthonban élők 86%-a – Murányi (2000) eredményeihez 

hasonlóan – úgy nyilatkozott, hogy van vagy volt a családi 

környezetében dohányzó személy. Emellett a megkérdezettek több 

mint egyharmada napi rendszerességű dohányzásról számolt be 

(jelentős részük napi legalább fél doboz cigarettát elszív), míg az 

ESPAD-mintában és a nevelőszülőknél élők körében a dohányzás 

valamennyi prevalencia értéke lényegesen alacsonyabb. A 

nevelőotthonban élők körében a napi rendszerességgel dohányzók 

aránya – Murányi (2000) eredményeivel ellentétben – a lányoknál 

magasabb. Az életkor növekedésével – Örkényi et al. (2005) 

eredményeihez hasonlóan – növekszik a dohányzás prevalenciája, a 

gyermekotthonban élő 15-16 évesek közel fele, a 17 felettieknek pedig 

58%-a naponta 6 vagy több cigarettát elszív. Leginkább a 

szakközépiskolában tanulókra jellemző a dohányzás, és az 

eredmények alapján elmondható, hogy az alkalmanként dohányzók 

önértékelése a legrosszabb. A megkérdezett fiatalok jelentős része az 

adatfelvételt megelőző hétre vonatkozóan tapasztalt valamilyen 

depresszióra utaló tünetet (szomorúságot, lehangoltságot), a 

gyermekotthonban élő fiatalok egyötöde ténylegesen tett valamilyen 

kárt magában, és 13%-uk megkísérelte már az öngyilkosságot (Elekes 

és Paksi, 2005).  

Rákó (2014) a Hajdú-Bihar megyei gyermekvédelmi 

intézményekben élő 13-25 éves gyerekek életkörülményeinek 

jellegzetességeit vizsgálta. A szerhasználati és szabadidős szokások, 

családi/rokoni és társas kapcsolatok, valamint az iskolai tanulmányok 
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feltérképezésén túl arra kereste a választ, hogy milyen különbségek 

azonosíthatók a hagyományos gyermekotthonban és lakásotthonban 

elhelyezett gyerekek életkörülményei között. Eredményei alapján 

megállapította, hogy a vizsgálatba bevont 130 fő fiatal több mint fele 

naponta dohányzik, és a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok 

körében a lakásotthonban nevelkedő társaikhoz képest a naponta 

dohányzók aránya 20%-kal magasabb. A szerző ezt azzal 

magyarázta, hogy a kisebb létszámú lakásotthonokban jobban „szem 

előtt” vannak a gyerekek, a személyes kapcsolatok kialakítására, 

problémáik megbeszélésére több lehetőség nyílik, amely protektív 

tényező a szerhasználattal szemben. Örkényi et al. (2005) 

eredményeihez hasonlóan e kutatás eredményei alapján is 

elmondható, hogy a cigány származású gyerekek körében a 

kipróbálók és a rendszeresen dohányzók aránya is lényegesen 

magasabb: 71,2%-uk naponta dohányzik, míg a nem cigány gyerekek 

körében 37,3% ez az arány (Rákó, 2014). 

A Periféria Egyesület és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Munka Kutatócsoportja által a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében telepszerű körülmények között és gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő 14-25 év közötti fiatalok körében készült, 

valamint 48 szülő és 40 szakértő bevonásával megvalósított kutatás a 

társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati 

szokásainak feltárására irányult. A kutatásban résztvevő fiatalok 

válaszai alapján látszik, hogy a baráti körben is gyakori a dohányzás: 

a telepszerű körülmények között, családban élő fiatalok 30%-ának 

mindegyik barátja dohányzik, az intézményi fiatalok közel 25%-a pedig 

arról számolt be, hogy ez a káros szokás barátai többségére jellemző.  

A dohányzó barátok aránya tehát családban élő fiatalok esetében 

magasabb, és körükben gyakoribb (71,4%) a rendszeres dohányzás 

is, noha az intézményben élő fiataloknak is közel 67%-a cigarettázik, 

ugyanakkor ez inkább a felnőtt korúakra jellemző (Fucskó, 2017). 

Kaló et al. (2019) a gyermekvédelmi szakellátásban élő 12–20 

éves lányok és fiatal felnőttek szerhasználati jellemzőinek 

megismerése céljából készített felmérést 18 év feletti, életük valamely 

szakaszában szakellátásban részesülő fiatal nők (n = 25) és 

gyermekvédelmi szakemberek (n = 43) bevonásával. A lefolytatott 
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fókuszcsoportos beszélgetések és félig-strukturált interjúk alapján a 

szerzők megállapították, hogy a szakellátásában élő fiatalok körében 

nagyon gyakori a dohányzás, és az érintettek legtöbb esetben már az 

intézménybe kerülés előtt kapcsolatba kerülnek a cigarettával. 

Átlagosan 12-13 évesen gyújtanak rá először, de nem ritka az sem, 

hogy már 6-7 éves korban elkezdik a dohányzást. 

Magyarországon a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó 

egyik legfrissebb kutatást Paksi és Magi (2019) készítette 2019 

nyarán, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett gondozási helyeken 

elhelyezett, 14-18 éves fiatalok (188 fő) körében.  Kutatási 

eredményeik normál populációs kontextusban való értelmezéséhez a 

HBSC legutolsó, 2018. évi hullámának adatait, valamint az az EPSAD 

kutatás 2015. évi adatfelvételének eredményeit használták fel. Az 

adatfelvétel idején a vizsgálat résztvevőinek 52%-a gyermekotthonban 

(ebből a válaszadók 33%-a lakásotthonban), 15%-a nevelőszülőknél 

élt, 33% esetében az elhelyezési forma ismeretlen. A dohányzási 

szokásokkal kapcsolatban a szerzők megállapították, hogy a vizsgálat 

résztvevőinek közel 80%-a kipróbálta már a dohányzást, háromötödük 

pedig naponta dohányzik, és a jelenleg dohányzók közel 50%-a 

naponta több mint 5 szál cigarettát elszív. Ezen adatok alapján 

elmondható, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 

fiatalok körében két és félszer gyakoribb a napi dohányosok aránya, 

mint a családban nevelkedő fiatalok körében.  Emellett az aktuálisan 

dohányzók aránya azok között magasabb, akik fiatalabb életkorba 

kerültek ellátásba, nem járnak iskolába, estéiket jellemzően „házon 

kívül” töltik, – a korábbi vizsgálatok eredményeivel ellentétben – 

lakásotthonban élnek: a nevelőszülőkkel élő fiatalokhoz képest a 
lakásotthonban élők kockázata több mint tízszeres, a 

gyermekotthonban élőké pedig háromszoros. A szerzők eredményei 

továbbá azt mutatatják, hogy a már nagyon korán szükséges a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok körében a dohányzás-

prevenciót elkezdeni, mivel a rendszeres dohányzás már a 8-9 éves 

ellátottak körében is megjelenik.  

Egy másik, 2019 őszén készített kutatás (Horváth et al., 2019) a 

Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon ellátottjai 
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szerhasználatának, és a hatékonyabb megelőzés lehetőségének 

feltérképezésére irányult. A szerzők több adatgyűjtési eljárás 

kombinációját alkalmazták, primer és szekunder adatokat egyaránt 

feldolgoztak. A primer adatgyűjtés során a 10 éves és idősebb 

ellátottak (N=80) körében –az ESPAD módszertan alapján – egy 

kérdőíves vizsgálatra került sor, melynek eredményeit a Szigetvári és 

a Sellyei járás 6-11. évfolyamos általános- és középiskolás tanulói 

körében készített korábbi kutatásuk (Horváth és Molnár, 2019) 

eredményeivel vetették össze. A felmérés adatait a szerhasználati 

szokások közötti különbségek ismertetése céljából a 14 év alatti, illetve 

a 14 éves vagy idősebb ellátottak körében külön vizsgálták. Emellett 

egy kérdőíves vizsgálatot (N=54), valamint ennek bővebb kifejtését 

lehetővé tevő interjús felmérést (N=15) is készítettek az ellátottakkal 

napi szinten kapcsolatban lévő intézményi dolgozók körében. A 

szekunder adatgyűjtés során az intézmény szakmai dokumentumait és 

a kapcsolódó jogszabályokat elemezték.  

A szerzők az ellátottak dohányzási szokásaival kapcsolatban 

megállapították, hogy a válaszadók 27%-a rendelkezik számottevő, 40 

vagy több dohányzási tapasztalattal. Míg a 14 év alattiak 12,5%-a 

sorolható ebbe a csoportba, addig a 14 év felettiek körében több mint 

duplája, 33,3% ez az arány. A vizsgálat eredményei szerint az 

adatfelvételt megelőző 30 napban az ellátottak közel 30%-a naponta 

dohányzott; a 14 év alattiak 13%-a, a 14 év felettieknek pedig 37%-a 

sorolható a rendszeresen dohányzók közé.  Ezzel szemben a szerzők 

korábbi kutatási eredményei azt mutatják, hogy a családban nevelkedő 

általános iskolások körében lényegesen alacsonyabb, a családban 

nevelkedő középiskolások körében pedig közel azonos a számottevő 

dohányzási tapasztalattal rendelkezők, valamint a rendszeresen 

dohányzók aránya.  

Az intézmény dolgozóinak meglátása szerint 14 éves korukig az 

ellátottak közel 60%-a kipróbálja a dohányzást, becsléseik szerint a 

rendszeresen dohányzók aránya 37%, és az interjúkban elhangzottak 

alapján elmondható, hogy már 9-10 éves ellátottak körében is 

előfordul.  Ők jellemzően már az intézménybe kerülést megelőzően is 

dohányoztak.  
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Az intézmény dolgozóinak 80%-a úgy gondolja, hogy az ellátottak 

számára nem jelent nehézséget cigarettához jutni, noha a 

megkérdezett fiataloknak csupán 46%-a gondolja ugyanezt. Az 

eredmények viszont azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával a 

dohánytermékek megszerzése egyre könnyebbé válik, a fiatalabb 

válaszadók 40%-a szerint nem jelent nehézséget cigarettát szerezni, 

a 18. életévüket betöltött válaszadók közül pedig mindenki könnyűnek 

gondolta ezt. Az interjúkból az is kiderül, hogy hónap elején 

zsebpénzből vásárolnak dohányterméket a fiatalok, a 18 éven aluliak 

„megkérnek valakit, hogy menjen be a dohányboltba és vegyen nekik” 

(Horváth és Molnár, 2019, p. 35), akik pedig másként nem tudják 

megoldani, összeszedik a használt csikkeket.   

 

 

4.2 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 
fiatalok alkoholfogyasztási szokásai  

Több nemzetközi kutatás is foglalkozik az intézményben élő fiatalok 

alkoholfogyasztási szokásaival. Kohlenberg et al. (2002) az 1998-

1999-es, Washington állambeli gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesülő serdülők körében készült felmérés (Washington State 

Adolescent Foster Care Survey) adatai alapján vizsgálta a 12-17 éves 

gyermekvédelmi ellátásban részesülő fiatalok (231 fő) szerhasználatai 

szokásait, összehasonlítva azt az azonos korú, családban élő fiatalok 

(1 259 fő) droghasználatával. A két felmérés adatai alapján a szerzők 

megállapították, hogy míg az alkoholfogyasztás életprevalenciája a 

gyermekvédelmi ellátásban részesülő fiatalok körében 10%-kal 

magasabb (54% vs. 43%), addig az adatfelvételt megelőző 12 

hónapban, illetve 30 napban történő alkoholizálás a családban élő 

gyerekek körében gyakoribb (34% vs. 38%; 13% vs. 19%). Emellett a 

„súlyos” droghasználat („Heavy” Drug Use) – az elmúlt hónap során 

legalább 6 alkalommal történő alkoholizálás – is kétszer magasabb 

(4,4%) a családban nevelkedő fiataloknál. Az első szerhasználatra 

viszont a lakásotthonban élő gyerekeknél korábban került sor, 

átlagosan 11,5 évesen, míg a családban nevelkedő fiatalok átlagosan 

13 éves korban fogyasztottak először alkoholt.  A szerzők továbbá 
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megállapították, hogy az ellátottak utolsó 30 napban történő 

alkoholfogyasztása kapcsán leginkább a barátok alkohol- és egyéb 

drogfogyasztása, a különféle szerek hozzáférhetősége, a tanulmányi 

sikerek és kudarcok, valamint az antiszociális viselkedés jelentek meg 

kockázati tényezőként. Thompson and Auslander (2007) ugyanakkor 

felhívják a figyelmet arra, hogy ezek az eredmények nem 

reprezentatívak az összes gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesülő serdülőre vonatkozóan, mivel ebben az adatfelvételben csak 

a lakásotthonokban élő fiatalok vettek részt, és kimaradtak azok az 

ellátottak, akik egyéb intézményei gondoskodásban 

(összevont/csoportos ellátásban – group and residential care) 

részesültek. 

Pilowsky and Wu (2006) a 2000. évi Kábítószer-használat Nemzeti 

Háztartási Felmérése (National Household Survey on Drug Abuse – 

NHSDA) adatai alapján vizsgálták az Egyesült Államokban azon 12-

17 éves fiatalok szerhasználatát, akik életük valamely szakaszában 

gyermekvédelmi ellátásban részesültek. Megállapították, hogy az 

elmúlt évben az ellátottak 40%-a fogyasztott alkoholt, a DSM-IV6 

                                                           
6 Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM) 

negyedik kiadása, amely a szerhasználati zavarok diagnosztikai 

kritériumait tartalmazza. Jelenleg a DSM-V érvényes.  

A DSM-IV kritériumok alapján alkohol abúzusról (kóros használat) 

akkor beszélhetünk, ha 12 hónapos időszak alatt legalább egy vagy 

több az alábbiakból teljesül: 

(1) visszatérő szerhasználat, amely a nagyobb munkahelyi, iskolai 
vagy otthoni szerepelvárásokban hibát eredményez 

(2) visszatérő szerhasználat olyan helyzetekben, amikor az fizikailag 
veszélyes 

(3) a szer használatával kapcsolatos ismételt jogi problémák 
(4) folyamatos szerhasználat tartós vagy visszatérő szociális vagy 

interperszonális problémák ellenére, amelyeket a szer hatása 
okozott vagy súlyosbított 

A DSM-IV kritériumok alapján alkohol dependenciáról (függőség) 

akkor beszélhetünk, ha 12 hónapos időszak alatt legalább három az 

alábbiakból teljesül: 
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kritériumok alapján 3,2%-uknál problémás alkoholfogyasztás 

figyelhető meg, 1,8%-uk pedig alkoholfüggőnek tekinthető, és ezek az 

értékek jóval meghaladják a családban nevelkedő fiatalok 

alkoholfogyasztására jellemzőt.  

White et al. (2008) 2000 szeptembere és 2002 januárja között 

készítettek interjús felmérést olyan fiatal felnőttek (479 fő) körében, 

akik 1988. január 1. és 1998. szeptember 30. között időszakban, 14-

18 éves korukban a Casey Family Program, illetve – a Washington 

állambeli Seattle-ben, Tacome-ban, és Yakima-ban, valamint az 

Oregon állambeli Portlandben működő – gyermekjóléti szolgálatokon 

keresztül gyermekvédelmi gondoskodásban részesültek, 

nevelőotthonban éltek legalább egy évig. A szerzők arra keresték a 

választ, hogy van-e szignifikáns kapcsolat a gyermekvédelmi 

intézményrendszerben szerzett tapasztalat és a későbbi 

szerhasználat7 között. A kontrollcsoportot azok a 15–54 éves 

személyek (8 098 fő) alkották, akik részt vettek az Országos 

Komorbiditási Felmérésben (National Comorbidity Survey–Replication 

– NCS-R). Eredményeik alapján elmondható, hogy az ellátottak 

körében szignifikánsan magasabb azok aránya, akiknél az életük 

folyamán alkoholfüggőség alakult ki (11,3% vs. 7,1%), ugyanakkor az 

                                                           

(1) tolerancia 
(2) megvonás 
(3) a tervezettnél nagyobb mennyiségben vagy hosszabb ideig tartó 

szerhasználat 
(4) állandó kívánság vagy sikertelen kísérletek a szerhasználat 

abbahagyására vagy kontrollálására 
(5) jelentős idő és aktivitás irányul a szer megszerzésére, 

használatára, vagy a hatásaitól való megszabadulásra 
(6) fontos szociális, foglalkozási vagy rekreációs tevékenységek 

feladása vagy csökkentése a szerhasználat miatt 
(7) a szerhasználat folyatása olyan állandó vagy visszatérő fizikai vagy 

pszichológiai problémák megléte ellenére, amit valószínűleg a 
szerhasználat okoz vagy súlyosbít (APA, 1994). 
7 A szerzők a szerhasználatot a Kompozit Nemzetközi 

Diagnosztikai Interjú (Composite International Diagnostic Interview – 

CIDI) segítségével mérték. Erről bővebben: Wittchen (1994). 
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alkoholdependencia tekintetében az elmúlt 12 hónap adatai vizsgálva 

arra a megállapításra jutottak a szerzők, hogy nincs szignifikáns 

eltérés az életük folyamán valamikor nevelőotthonban élő és 

gyermekvédelmi gondoskodásban szerzett tapasztalattal nem 

rendelkező személyek között. A valaha ellátásban részesülőkre 

vonatkozóan az eredmények azt mutatják, hogy azoknál a 

személyeknél, akik szexuális bántalmazás miatt kerültek 

gyermekvédelmi ellátásba, nagyobb arányban alakult ki 

alkoholfüggőség, a gyermekvédelmi gondozásban töltött időszak alatt 

a biológiai szülőkkel és egyéb rokonokkal, illetve barátokkal való 

találkozások alacsony száma pedig védő tényezőt jelentett a későbbi 

túlzott mértékű alkoholfogyasztás szempontjából. Emellett a 

nevelőszülők és ellátottak közötti kapcsolat minősége is meghatározó 

a későbbi szerhasználat kialakulásában: azok az interjúalanyok, akik 

nevelőszüleiket segítőkésznek ítélték, kevésbé számoltak be 

alkoholproblémáról az interjút megelőző 12 hónapra vonatkozóan. A 

pozitív kapcsolatról (némileg/nagyon segítőkész) beszámolók körében 

3,4-szer és 1,9-szer nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy nem 

alakult ki alkoholfüggőség, mint azoknál a személyeknél, akik 

nevelőkkel való kapcsolatukat negatívan értékelték. A tanulmány 

rávilágít arra is, hogy a gyakori iskolaváltás káros hatással van a 

felnőttkori kimenetekre: azoknál az interjúalanyoknál, akik magas 

számú (10 vagy annál több) iskolaváltásról számoltak be a 

gyermekvédelmi gondoskodásban töltött időszak alatt, kétszer 

nagyobb volt a valószínűsége az alkoholproblémák kialakulásának, 

mint azoknál a személyeknél, akik alacsonyabb számú (3-6) 

iskolaváltásról számoltak be. Ugyanakkor a szerzők felhívják a 

figyelmet arra, hogy olyan események is kiválthatják a későbbi 

alkoholproblémákat, amelyek a gyermekvédelmi gondoskodásban 

eltöltött időszak előtt vagy után következtek be, így nem lehet tudni, 

hogy a gyermekvédelmi intézményrendszerben szerzett tapasztalatok 

milyen mértékben kapcsolódnak az pszichoaktív szerekkel 

kapcsolatos zavarok kialakulásához. A szerzők meglátása szerint 

fontos lenne a gyermekvédelmi elhelyezés előtti időszak során 

bekövetkezett kockázati tényezők (például a biológiai szülők 

szerhasználatának vagy a gyermekkori rossz bánásmódnak, a 
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gyermek bántalmazásának és elhanyagolásának) pontos ismerete, 

amely segítséget nyújthat a nevelők számára abban, hogy proaktív 

módon segítség az ilyen hátrányok következményeinek leküzdését. 

Ebből adódóan szükséges lenne a gyermekvédelem területén 

dolgozók ismereteinek bővítése a szerhasználattal kapcsolatos 

problémákról, azok kockázatairól, jeleiről, illetve arról, hogy miként 

lehet támogatni a fiatalokat a szerhasználati problémák elkerülése 

érdekében (White et al., 2008). 

Thompson and Auslander (2007) a washingtoni gyermekvédelmi 

intézményekben élő, 15-18 éves ellátottak (320 fő) szerhasználatát 

tanulmányozták. Vizsgálatukban a gyermekvédelmi gondoskodás 

(out-of-home care) valamely formájában részesülő fiatalok 40%-a 

számolt be alkoholfogyasztásról az adatfelvételt megelőző hat 

hónapban, emellett 25%-uk arról, hogy alkohol mellett marihuánát is 

használt. Életkor és nemek szerint nem mutatkozott szignifikáns 

különbség az alkoholfogyasztást illetően, ugyanakkor a származás 

jelentősen befolyásolta azt: a kaukázusi fiatalok körében kétszer 

gyakoribb volt az alkoholfogyasztás, mint az afroamerikai társaiknál. A 

szerzők 14 kockázati tényező és a szerhasználat közötti kapcsolat 

vizsgálata során arra a megállapításra jutottak, hogy az iskolai lógás, 

illetve a barátok droghasználata szignifikánsan kapcsolódik az 

ellátottak alkoholfogyasztásához. Azok a serdülők, akkor beszámoltak 

iskolai lógásról, másfélszer nagyobb valószínűséggel fogyasztottak 

alkoholt, illetve négy és félszer nagyobb valószínűséggel használtak 

alkohol mellett marihuánát is az adatfelvételt megelőző 6 hónapban, 

mint azok a diákok, akik rendszeresen jártak iskolába. Azok a fiatalok, 

akiknek barátai különböző pszichoaktív szereket használtak, négyszer 

nagyobb valószínűséggel fogyasztottak alkoholt az adatfelvételt 

megelőző 6 hónapban, és közel tizenkétszer nagyobb valószínűséggel 

ittak alkohol és fogyasztottak marihuánát is, mint az ilyen barátokkal 

nem rendelkező társaik. A szerzők szerint ezek az eredmények nem 

meglepőek, hiszen azok a fiatalok, akik kimaradnak az iskolából, 

nagyobb valószínűséggel maradnak nevelői felügyelet nélkül, 

szerhasználó barátok társaságában, és az iskolában sem állnak 

rendelkezésre a szerhasználat megelőzését és visszaszorítását célzó 

prevenciós szemléletformáló programok. 
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A 2015 januárja és júliusa között került sor a connecticuti 

nevelőotthonokban egy olyan minőség és elégedettség felmérésre 

(Connecticut Foster Home Quality and Satisfaction Survey, FHQSS), 

amelyben a 8 éves vagy annál idősebb nevelőszülőnél történő 

ellátásban8 részesülő gyermekek (225 fő) vettek részt. A kutatás 

keretében a 13 év felettiek (147 fő) körében egy kérdőíves, az 

ellátottak kockázatos viselkedését feltáró adatfelvételre is sor került, 

amely alkoholfogyasztásra vonatkozó eredményei azt mutatják, hogy 

a megkérdezettek közel 40%-a életében legalább egyszer fogyasztott 

alkoholt, 7%-ukra pedig az adatfelvétel idején is jellemző volt az 

alkoholizálás (Zhan et al., 2016). Ezek az arányok azonban jóval 

elmaradnak a gyermekotthonokban élő fiatalok körében készült, 

előzőekben ismertetett kutatások eredményeitől, sőt Kohlenberg et 

al.(2002) azon kutatásának eredményeitől is, amelyben csak 

lakásotthon élő fiatalok vettek részt. Emellett elmondható, hogy míg 

McDonald et al. (2014) eredményei szerint az alkoholfogyasztás 

tekintetében nincs lényeges különbség az intézetben élő és családban 

nevelkedő fiatalok között, addig Zhan et al. (2016) eredményei szerint 

a családban nevelkedő fiatalok körében az alkoholfogyasztás 

életprevalenciája, illetve a jelenlegi fogyasztás (current alcohol use) is 

lényegesen magasabb (61,9% vs. 47,3% és 38,3%. vs. 9,1%).  

2001 és 2011 között Illinois, Iowa és Wisconsin államokban 

működő gyermekjóléti szolgálatok együttműködésével, és a Chicagói 

                                                           
8 A kutatásba azért csak a lakásotthonokban élő fiatalok kerültek 

bevonásra, mivel az Egyesült Államokban, illetve a legtöbb országban 

ez a típusú ellátás a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 

gyermekek elhelyezésének preferált formája. Az Egyesült Államokban 

a lakásotthonokban élő gyermekek száma folyamatosan növekszik, 

2015-ben a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyerekek 

82%-a nevelőszülőnél, 13%-uk gyermekotthonban élt, 5%-uk pedig 

utógondozói ellátásban részesült. (Zhan et al., 2016). A 

gyermekvédelmi ellátás keretében gyermekotthonokban élő ellátottak 

száma a 2004. évi 18%-ról 2013-ra 14%-ra csökkent (U.S. Department 

of Health and Human Services, Administration for Children and 

Families, Children’s Bureau, 2015). 
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Egyetem Chapin Hall Gyermekközpontjának (Chapin Hall Center for 

Children at the University of Chicago) koordinálásával egy 

longitudinális vizsgálatra is sor került. A felmérést (Középnyugati 

Tanulmány – Midwest Study) a Wisconsini Egyetem Felmérési 

Központja (University of Wisconsin Survey Center) végezte azzal a 

céllal, hogy átfogó képet kapjunk a gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesülő azon fiatalok felnőttkorba történő átmenetéről, akik 16 

évesen vagy fiatalabb korban gyermekvédelmi intézményekben 

kerültek elhelyezésre. A résztvevők mentális egészségét – White et 

al., 2008 vizsgálati módszeréhez hasonlóan – a Kompozit Nemzetközi 

Diagnosztikai Interjú (Composite International Diagnostic Interview – 

CIDI) (erről bővebben: Wittchen, 1994) segítségével mérték, a 

szerhasználati problémákat (substance use disorders – SUDs) a DSM-

IV diagnosztikai kritériumai alapján azonosították.  

Az első adatfelvételre 2002. május és 2003. március között került 

sor 732 fő ellátott körében, akik ekkor 17-18 évesek voltak. Az 

alapminta 82%-át (603 főt) újra felkeresték 2004. március és december 

közötti időszakban, amikor a résztvevők jelentős része 19 éves volt. A 

harmadik adatfelvétel 2006. március és 2007. január között, a 

résztvevők (591 fő) 21 éves korában, a negyedik adatfelvételre 2008. 

július és 2009. április között, a résztvevők (602 fő) 23-24 éves korában 

került sor. Az utolsó megkérdezés 2010. október és 2011. május 

között, a résztvevők (596 fő) 25-26 éves korában történt.   

Az első adatfelvétel idején a vizsgálat résztvevőinek 66%-a 

nevelőszülőnél, 18%-a gyermekotthonban, 8,6%-a utógondozói 

otthonban, 6,1%-a pedig egyéb gyermekvédelmi intézményben (pl. 

menedékhelyen vagy különálló lakásban) lakott, vagy rokonok 

gondozták. A fiatalok közel 80%-a a szülők, illetve egyéb közeli 

rokonok szerhasználattal összefüggő problémái miatt került 

gyermekvédelmi szakellátásba.  Problémás alkoholfogyasztást a 

serdülők 11,3%-ánál állapítottak meg, 2,7%-uk pedig alkoholfüggő volt 

(Courtney, Terao and Bost, 2002). 

A 2004-ben a vizsgálat résztvevőinek 53%-a került ki a 

gyermekvédelmi gondoskodásból, 29%-uk saját lakásban, 17%-uk a 

biológiai szülők otthonában, 18%-uk egyéb rokonoknál, 10%-uk 

nevelőszülők otthonában, 12%-uk valaki más otthonában élt, 14%-uk 
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pedig egyéb helyen (munkásszállón, kollégiumban, hajléktalanszállón) 

lakott.  A szerzők (Courtney et al., 2005) meglátása szerint körükben 

a mentális problémák kialakulásának kockázata magas lehet, 

különösen akkor, ha nem rendelkeznek megfelelő szociális 

támogatással. Ezt támasztja alá, hogy 6%-uk a gyermekvédelmi 

gondoskodásból való kikerülést követően pszichiátriai kezelésre 

szorult, míg a Serdülőkorúak Egészségének Országos Longitudinális 

Tanulmánya (National Longitudinal Study of Adolescent Health – Add 

Health) adatai alapján az azonos korú családban nevelkedő fiatalok 

fele ekkora arányban részesültek pszichiátriai ellátásban az 

adatfelvételt megelőző 5 évben. Emellett az ellátásból kikerült 

válaszadóknál a problémás alkoholfogyasztás, illetve alkoholfüggőség 

lényegesen magasabb volt, mint az intézményben maradt társaiknál 

(10,9% vs. 3,9% és 3,7% vs. 2,1%), és ezek a szerhasználati 

problémák jellemzően az intézetből való kikerülést követően alakultak 

ki: az eredmények szerint a válaszadók egynegyedénél, a valaha 

szerhasználati problémákkal diagnosztizált válaszadók csaknem 

háromnegyedénél jelentkeztek az ellátásból való kikerülést követően 

újabb mentális egészségügyi problémák. Ezek alapján a szerzők 

szerint arra lehet következtetni, hogy az intézetből kikerült válaszadók 

szerfogyasztással kapcsolatos problémái a közelmúltbeli 

nehézségektől való menekülés alternatívájaként jelentek meg. A 2002-

es adatokhoz képest ugyanakkor elmondható, hogy a gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő fiatalok körében a problémás 

alkoholfogyasztók aránya 11,3%-ról 3,9%-ról csökkent.  

A 3. és 4. adatfelvétel során – a résztvevők 21, illetve 23-24 éves 

korában – a vizsgálat szerfogyasztásra vonatkozó adatai hiányosak.  

Csupán annyi jelenik meg a vizsgálat eredményeit feldolgozó két 

tanulmányban (Courtney, et al., 2007, 2010), hogy a 2006/2007-es 

adatfelvételt megelőző 12 hónap szerfogyasztását tekintve a 

válaszadók 7-7%-ánál állapítható meg problémás alkoholfogyasztás, 

illetve dependencia, és ezek az alkoholfogyasztással kapcsolatos 

problémák több mint kétszer nagyobb arányban érintik a férfiakat, mint 

a nőket.  A problémás alkoholfogyasztók aránya 2004 és 2007 között 

alig változott, viszont az alkoholfüggők aránya kétszeresére nőtt.  
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2010-ben a résztvevők 56%-a számolt be arról, hogy az előző 12 

hónapban bármilyen összetételben legalább 12 alkoholos italt 

fogyasztott, és 16%-uk teljesítette az alkoholabúzus, 13%-uk pedig az 

alkoholfüggőség kritériumait. Legalább egy italt 33%-uk havonta 1-2-

szer, 29%-uk havonta kevesebb mint egyszer ivott, ugyanakkor 6%-uk 

szinte naponta, 11%-uk hetente 3-4 nap, 24%-uk pedig hetente 1-2 

nap fogyasztott legalább egy alkoholos italt. A ritkábban (havonta 1-2-

szer vagy kevesebb mint egyszer) fogyasztók között a nők aránya 

magasabb volt, míg ennél gyakrabban inkább a férfiak alkoholizáltak. 

A legnagyobb különbséget a hetente 3-4 nap legalább egy italt 

fogyasztók között mutatják az eredmények, az ilyen gyakoriságú 

fogyasztás kétszer akkora arányban volt jellemző a férfiakra, mint a 

nőkre. Emellett a problémás alkoholfogyasztók és alkoholfüggők 

aránya is a férfiak körében volt magasabb (Courtney et al., 2011). 

 

Murányi (2000) magyarországi eredményei szerint a gyermekvédelmi 

ellátásban részesülő gyermekek és fiatalok alkoholfogyasztási 

szokásait – a dohányzási szokásokhoz hasonlóan – a családtagok 

szerhasználata jelentős mértékben meghatározza. Murányi (2000), 

valamint Elekes és Paksi (2005) kutatási eredményei azt mutatják, 

hogy a gyermekotthonban élő fiatalok családtagjai körében gyakori a 

nagy mennyiségű alkohol rendszeres fogyasztása, közel a gyermekek 

felének volt olyan vér szerinti, vagy nevelő családtagja, aki sokat ivott. 

Ugyanakkor, míg Murányi szerint az alkoholizáló családtagról 

beszámoló fiatalok körében magasabb a rendszeres 

alkoholfogyasztók aránya, addig a másik szerzőpáros arra jutott, hogy 

a vérszerinti családdal meglévő hézagos kapcsolatokból kifolyólag a 

családtagok jellemzői nem befolyásolják a fiatalok alkoholfogyasztási 

szokásait.  

Mindkét felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy a 

fiatalok 53-56%-a fogyasztott már életében valamilyen italt, 

ugyanakkor Murányi (2000) kutatásában a rendszeresen alkoholt 

fogyasztók aránya magasabb: a vizsgálatába bevont fiatalok 13%-a 

rendszeresen iszik, egyötödük pedig úgy nyilatkozott, hogy az 

adatfelvételt megelőző hónapban fogyasztott valamilyen alkoholos 

italt. Elekes és Paksi (2005) kutatásában viszont csak a 



 

58 

megkérdezettek 8,6 %-a számolt be nagyobb gyakoriságú (havi hat 

vagy többszöri) alkoholfogyasztásról. Örkény et al. (2005), Rákó 

(2014), valamint Paksi és Magi (2019) eredményei ezzel szemben azt 

mutatják, hogy az alkoholfogyasztás életprevalenciája az előzőeknél 

lényegesen magasabb (79% és 84% közötti) a gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő fiatalok körében. Paksi és Magi (2019) 

eredményei szerint a gyermekvédelmi intézményben élő fiatalok közel 

50%-a az adatfelvételt megelőző hónapban, 16%-uk pedig heti 

rendszerességgel (az elmúlt hónapban több mint 5 alkalommal) is 

ivott. Emellett Örkény et al. (2005) megállapította azt is, hogy a 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok háromnegyed 

része volt már részeg életében, 55,8%-uk többször is, és a fiatalok 

27%-a a kérdezést megelőző hónapban többszöri nagyivásról 

(alkalmanként nagymennyiségű, legalább öt pohárral való 

fogyasztásról) is beszámolt. A gyakoribb részegség és nagyivás a 

fiúkra jellemzőbb, de előfordulásuk az életkorral mindkét nemnél 

növekszik. Paksi és Magi (2019) vizsgálatának eredményei hasonló 

képet mutatnak: ebben a vizsgálatban is az ellátottak közel 

háromnegyede része számolt be az élete során legalább egyszeri 

berúgásról, több mint 50%-ukkal az elmúlt évben, kétötödükkel pedig 

az adatfelvételt megelőző hónapban is előfordult. Eredményeik szerint 

a nagyivás életprevaleciája 66% volt, de a válaszadók 41%-ánál 

előfordult, hogy az adatfelvételt megelőző hónapban egy alkalommal 

legalább öt italt fogyasztott. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő 

fiatatok alkoholfogyasztására vonatkozó adatokat az ESPAD 

eredményekkel összehasonlítva arra a következtetésre jutottak a 

szerzők, hogy a szélsőséges ivási néhány jelzőszáma ugyan 

magasabb az ellátottak körében, összességében viszont elmondható, 

hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyerekek ivási 

magatartása átlagosnak tekinthető.  

A legelterjedtebb szeszesitalnak a sör és bor tekinthető, majd a 

tömény italok következnek, Örkény et al. (2005) eredményei szerint a 

fiatalok 18%-a fogyaszt sört, 14%-uk pedig valamilyen röviditalt 

legalább hetente, de az üdítővel kevert röviditalok heti gyakoriságú 

fogyasztása is meghaladja a 13%-ot.  Paksi és Magi (2019) 

tanulmányában a sört és tömény italokat a fiatalok 40-45%-a ivott az 
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adatfelvételt megelőző hónapban, a bor havi prevalencia értéke pedig 

30,8% volt. Eredményeik szerint a nagyobb gyakoriságú ivás 

jellemzően tömény, illetve „újfajta” alkoholos italok (alcopop/cider) 

formájában történik, ugyanakkor az azonos korú családban nevelkedő 

fiataloknál a töményfogyasztás ennél is jelentősebb. Horváth et al. 

(2019) eredményei azt mutatják, hogy a megkérdezettek 20%-a 

fogyasztott sört az adatfelvételt megelőző hónap során, 5%-uk 20 

alkalommal vagy ennél gyakrabban.  A havi prevalencia a 14 éven 

aluliak körében 12,6%, a 14 év felettiek körében pedig 23,7% volt; 

azoknak a fiataloknak az aránya, akik az adatfelvételt megelőző 

hónapban 20 alkalomnál többször fogyasztották ezt az italfajtát 4%, 

illetve 6%. Emellett elmondható, hogy a válaszadó fiatalok 32%-a tartja 

könnyen vagy nagyon könnyen hozzáférhetőnek, és az interjúkból 

kiderül, hogy az alkoholos italok beszerzése gyakran nagykorúak 

közreműködésével valósul meg. A többi vizsgált terméktípus esetében 

a havi prevalencia értéke 10-16% körül volt.  

A nagyobb gyakoriságú fogyasztás a vizsgálatok eredményei 

szerint inkább a fiúkra jellemző; Elekes és Paksi (2005) eredményei 

alapján a fiúk 50%-kal több alkoholt fogyasztanak, mint a lányok, Rákó 

(2014) pedig megállapította, hogy míg a fiúk 26,8%-ára jellemző a heti 

gyakorisággal történő alkoholfogyasztás, addig a lányoknál a 10%-ot 

sem éri el ez az arány. Ezenfelül a szerző vizsgálatának eredményei 

azt mutatják, hogy az alkoholfogyasztás gyakoriságát tekintve a cigány 

származású gyerekek rosszabb mutatókkal rendelkeznek: 25,4%-uk 

hetente, 1,5%-uk naponta iszik, míg a nem cigány gyerekeknél a heti 

gyakoriságú fogyasztás 13,6%, naponta pedig a megkérdezett nem 

cigány fiatalok közül senki sem fogyaszt alkoholt.  

Elekes és Paksi (2005) eredményei szerint a gyermekotthonban 

élőknél az alkoholfogyasztás négy és félszer nagyobb, mint a 

nevelőszülőknél élő fiataloknál. Rákó (2014) szintén különbséget talált 

az alkohol kipróbálásában és a fogyasztás gyakoriságát tekintve a 

gyermekotthon és a lakásotthon között: a kipróbálás tekintetében a 

különbség csupán 7%, viszont a heti gyakoriságú fogyasztás a 

gyermekotthonban élők körében közel háromszoros (27,3% vs. 

10,5%). Örkény et al. (2005) pedig azt találta, hogy a többszöri 

lerészegedés előfordulása is tendenciaszerűen magasabb a 
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gyermekotthonban élő fiatalok között. A normálpopulációhoz képest 

ugyanakkor a gyermekotthonban nevelkedő fiataloknál mérsékeltebb 

alkoholfogyasztás figyelhető meg. A lerészegedés és a nagyivás 

mutatói viszont jelentős mértékben meghaladják a „normál” 16 éves 

népességre és a nevelőszülőknél élő fiatalokra vonatkozó értékeket 

(Elekes és Paksi, 2005). 

Ludescher (2017) eredményei szerint az első alkoholfogyasztásra 

már 9-10 éves korban sor kerül, és az életkor növekedésével egyre 

többen próbálnak ki valamilyen alkoholos italt (Huszti és Takács, 

2017). Paksi és Magi (2019) eredményei szerint viszont az 

alkoholfogyasztás esetenként már 4 éves korban megjelenik, 10 éves 

korban pedig a szélsőséges ivás is előfordul. Az alkoholos italok 

fogyasztásában jellemzően a társas motivációk játszanak szerepet. Az 

alkoholfogyasztás leginkább azokra a fiatalokra jellemző, akik 

estéjüket „házon kívül” töltik, illetve szökésben vannak: a minden estét 

az intézményben töltőkhöz képest az átlagosan három vagy több este 

eljárók körében több mint tízszer nagyobb az alkoholizálás 

előfordulásának a kockázata (Paksi és Magi, 2019).  Kaló et al. (2019) 

interjús felmérésének eredményei ugyanakkor azt mutatják, hogy a 

gyermekotthon lakói számára alkoholos italok fogyasztása nem 

jellemző, helyette inkább olcsó újfajta pszichoaktív szereket 

használnak.  

 

4.3 Kábítószerek és új pszichoaktív anyagok 
használata a gyermekvédelmi szakellátásban 
részesülő fiatalok körében 

A nemzetközi vizsgálatokkal összhangban a magyar eredmények is 

alátámasztják, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok 

az átlagosnál veszélyeztetettebbek a szerhasználat szempontjából. 

Körükben a dohányzás és az alkoholfogyasztás mellett a kábítószerek 

és új pszichoaktív anyagok használata nagyobb arányban fordul elő, 

mint a családban nevelkedő társaiknál (EMCDDA, 2008a, 2008b). 

Kohlenberg et al. (2002) vizsgálatában a nevelőszülőkkel  élő 12-

17 éves serdülők körében szinte valamennyi pszichoaktív szer 



 

61 

életprevalenciája kétszer-háromszor akkora volt, mint a családban 

nevelkedő, azonos korú társaiknál.  A megkérdezettek 41%-a használt 

már élete során marihuánát, 14%-uk valamilyen inhalánst, 13,5%-uk 

hallucinogént, 12%-uk pedig stimuláns hatású szert. Az egyéb 

kábítószerek életprevalenciája 4-10% között mozgott. A fiatalok 18%-

a számolt be előző évi marihuána használatról, 10%-uk pedig az 

adatfelvételt megelőző 30 napban is használta ezt a pszichoaktív 

szert, 3,4%-uk az elmúlt hónap során legalább 6 alkalommal. A többi 

szer havi és éves prevalenciája viszont jóval alacsonyabb, 0,4-1,9% 

és 1,2-6,2%.  

Pilowsky and Wu (2006) a Drogabúzus Nemzeti Háztartási 

Felmérése (National Household Survey on Drug Abuse – NHSDA) 

adatai alapján megállapította, hogy az életük valamely szakaszában 

gyermekvédelmi ellátásban részesülők az adatfelvételt megelőző év 

során kétszer nagyobb arányban (34,2%-ban) használtak különféle 

illegális szereket, mint azok a fiatalok, akik nem részesültek 

gyermekvédelmi ellátásban. Emellett körükben a drogabúzus 

előfordulása (7,1%) több mint háromszor, a drogfüggőség (9,8%) 

pedig ötször akkora, mint a másik csoportban.  

White et al. (2008) kutatási eredményei szintén azt mutatják, hogy 

az életük folyamán valamikor nevelőotthonban élő személyek körében 

a kábítószer-függőség életprevalenciája, illetve az előző évi 

prevalencia is jóval magasabb, mint a családban nevelkedő személyek 

között (21% vs. 4,5% és 8% vs. 0,7%). A szerzők továbbá 

megállapították, hogy azoknál a személyeknél, akik viselkedési 

problémák miatt kerültek gyermekvédelmi ellátásba, nagyobb 

arányban alakult ki drogfüggőség. Ugyanakkor azoknál a 

személyeknél, akiknek lehetőségük volt az iskolában korrepetáláson 

vagy egyéb tanórán kívüli foglalkozáson részt venni, illetve különféle 

terápiás szolgáltatásokhoz és egyéb támogató programokhoz 

hozzáférni, kevésbé alakult ki drogfüggőség, mint azoknál, akik 

számára nem álltak rendelkezésre ezek a lehetőségek.  Az utóbbi 

csoport körében a drogfüggőség kialakulásának esélye több mint 

kétszeres volt. Ezenkívül azoknál a személyeknél, akik nevelőszüleiket 

segítőkésznek ítélték, kevésbé állapítottak meg drogfüggőséget.  
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Vaughn et al. (2007) Missouriban (összesen 8 megyében) 

vizsgálta a 2001 decembere és 2003 májusa között gyermekvédelmi 

ellátásban részesülő, 17. életévüket betöltött fiatalok (406 fő) 

szerhasználatai szokásait. Az ellátásban részesülő fiatalok többsége 

(70%-a) gyermekotthonba, illetve nevelőszülőkhöz került, 8%-uk a 

biológiai szülőknél maradt, 18%-ukat egyéb közeli hozzátartozóknál 

vagy rokonoknál helyezték el, 14 főnek (3%-uknak) pedig önálló 

lakhatást biztosítottak. A megkérdezettek csaknem fele kipróbált már 

valamilyen tiltott anyagot, 28%-uk az adatfelvételt megelőző 6 

hónapban, 10%-uk pedig a megkérdezést megelőző hónapban is 

használt valamilyen kábítószert. A legnépszerűbb pszichoaktív szer a 

marihuána volt, amit a fiatalok 46%-a életében legalább egyszer 

kipróbált, átlagosan 13 éves korban. 26%-uk az adatfelvételt megelőző 

6 hónapban, 10%-uk pedig az elmúlt egy hónapban is fogyasztott 

marihuánát. Életprevalencia alapján az amfetaminszármazékok 

(16%), a hallucinogének (12%), valamint a különféle nyugtató hatású 

szerek (10%) következnek, a többi szer életrevalenciája pedig 1-8% 

közötti. A szerzők eredményei alapján elmondható, hogy a 

nevelőszülőkkel élőkhöz képest a különálló lakásban élő fiatalok 

hétszer nagyobb valószínűséggel próbáltak ki valamilyen pszichoaktív 

szert életük során, illetve a magatartási zavarral (Conduct Disorder – 

CD) diagnosztizált fiatalok nyolcszor nagyobb valószínűséggel 

használtak életük során kábítószert, mint azok, akiknél ilyen 

rendellenességet nem azonosítottak. A polidroghasználat (több legális 

és/vagy tiltott szer egyidejű használata) tekintetében arra a 

megállapításra jutottak a szerzők, hogy egy a fajta szerhasználat 

szintén azoknál a fiataloknál gyakoribb, akiknél magatartási zavart, 

valamint poszttraumás stressz rendellenességet (Posttraumatic Stress 

Disorder, PTSD) állapítottak meg. Náluk a több illegális szer egyidejű 

használata 9,4-szer és 2,7-szer valószínűbb, mint akiknek nincs ilyen 

diagnózisa. A szerhasználati problémák (drogabúzus, illetve 

dependencia) pedig a nevelőszülőknél élőkhöz képest a 

gyermekotthonban lakó fiatalok körében kétszer, a különálló lakásban 

élők körében pedig közel hatszor valószínűbb, illetve azoknál, akiknél 

diagnosztizáltak magatartási zavart vagy PTSD-t.  
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Thompson and Hasin (2011) New York-ban olyan fiatalok körében 

vizsgálta a szerhasználati szokásokat, akik 2007. október 1. és 2008. 

február 29. között hajléktalan ellátásban részesültek. A szerzők arra 

keresték a választ, hogy van-e összefüggés a szerhasználat és a 

gyermekvédelmi ellátásban szerzett tapasztalat között, illetve mely 

tényezők befolyásolják az ellátásban részesülők kábítószerhasználati 

szokásait. A kutatásban 18-21 éves hajléktalanok (424 fő) vettek részt, 

akiknek 35%-a lakott valamikor élete folyamán gyermekvédelmi 

intézményben. A szerzők – az előzőekben bemutatott eredményekhez 

hasonlóan – arra a megállapításra jutottak, hogy a valaha 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő hajléktalan fiataloknál 

több mint háromszor valószínűbb a jelenlegi marihuána fogyasztás9, 

és majdnem 9-szer valószínűbb, hogy valaha kábítószer kezelésben 

részesültek, mint azoknál, akik nem kerültek kapcsolatba a 

gyermekvédelmi ellátórendszerrel.  Emellett megállapították, hogy a 

gyermekvédelmi tapasztalattal rendelkező hajléktalan fiatalok 

csoportjában a férfiak több mint kétszer nagyobb valószínűséggel 

használnak különféle pszichoaktív szereket, mint a nők, emellett a 

jelenleg kábítószer-használat, valamint a családtagok szerhasználata 

és a bűncselekmények miatti előzetes letartóztatás között szignifikáns 

összefüggés mutatható ki.  

Thompson and Auslander (2007) eredményei szerint a washingtoni 

gyermekvédelmi intézményekben élő fiatalok 36%-a fogyasztott az 

adatfelvételt megelőző 6 hónap során marihuánát. A megkérdezettek 

80%-a nyilatkozott úgy, hogy van olyan barátja, aki különféle 

pszichoaktív szereket használ, és az ilyen barátokkal rendelkező 

fiatalok körében közel 9-szer valószínűbb volt a marihuána használat. 

Emellett az iskolai lógás is összefüggést mutat a marihuána 

használattal: azok a fiatalok, akik beszámoltak iskolai lógásról közel 

négyszer nagyobb valószínűséggel használtak marihuánát, mint azok, 

akik nem szoktak igazolatlanul hiányozni az iskolából.  

                                                           
9 Az egyéb pszichoaktív szerek előfordulása a vizsgálati mintában 

1% alatti volt, így a szerzők (Thompson and Hasin, 2011) ezeket a 

szereket kihagyták az elemzésből.  
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Barn and Tan (2015) kevert módszertani megközelítést (mixed-

methods) alkalmazva vizsgálta a gyermekvédelmi ellátásból kikerült 

fiatalok körében a szerhasználat előfordulását a gyermekvédelmi 

intézményben szerzett, valamint a kikerülést követő tapasztalatokkal 

összefüggésben Anglia hat helyi hatóságában. A kérdőíves 

vizsgálatban 261 fő, 16-23 éves fiatal vett részt, valamint 8 

fókuszcsoportos beszélgetésre (16 férfi és 22 nő részvételével), és 18 

fő bevonásával egy interjús felmérésre is sor került a kvalitatív adatok 

kiegészítése céljából. A kérdőíves felmérés eredményei szerint a 

megkérdezettek 40%-a használt valamilyen illegális kábítószert az 

adatfelvételt megelőző 30 napban. 46%-uk cannabis-t, 14%-uk 

ecstasyt, 7%-uk crack kokaint/kokaint fogyasztott, a többi illegális szer 

fogyasztása viszont csupán 3% alatti arányban fordult elő. A szerzők 

a kérdőíves vizsgálat eredményei alapján megállapították, hogy az 

illegális szerhasználat tekintetében különbség mutatkozik etnikai 

háttér, illetve korcsoportok szerint: a fehér fiatalok közel háromszor 

akkora valószínűséggel fogyasztottak illegális kábítószert az 

adatfelvételt megelőző hónapban, mint más etnikai csoportok tagjai 

(pl. karibi fekete fiatalok), és az idősebbekhez (20-23 évesek) képest 

a fiatalabb, 16-19 éves korcsoportban közel hétszer jellemzőbb volt az 

illegális kábítószer-fogyasztás. A szerzők továbbá megállapították, 

hogy vizsgálatba bevont öt kockázati tényező – az egyik 

gyermekvédelmi intézményből egy másikba történő elhelyezések 

száma és az iskolából való kizárás gyakorisága a gyermekvédelmi 

intézményekben töltött időszak alatt, az ellátásból kikerülést követő 

munkanélküliség és hajléktalanság, valamint különféle ideiglenes 

szállásokon/hostelekben történő lakhatás – közül mindegyik 

kapcsolatban állt a droghasználattal. A szerhasználat szempontjából 

védő tényezőt jelentett ugyanakkor a gyermekvédelmi szakemberek 

támogatása (az oktatással, drogokkal, valamint a szexualitással, 

fogamzásgátlással és más egészségügyi kérdésekkel, illetve az önálló 

életre való áttéréssel kapcsolatban), a felsőfokú oktatásban való 

részvétel, valamint a válaszadók szubjektív megelégedettsége és jó 

közérzete. A fókuszcsoportos beszélgetések és az interjús felmérés 

eredményei azt mutatják, hogy a gyermekvédelmi ellátásból kikerülő 

fiatalok gyakran megbélyegzett helyzetben, hátrányos körülmények 
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között élnek, ahol saját létbiztonságukat is veszélyben érzik. Az 

interjúalanyok beszámoltak arról, hogy szeretetre és stabilitásra van 

szükségük, és a kábítószer-használatot a nehéz helyzetekben való 

boldogulás egyik eszközének, egyfajta megküzdési stratégiának 

tekintik, noha a szerzők (Barn and Tan, 2015) szerint az illegális 

drogok veszélyeiről való hiányos tudásuk komoly aggodalomra ad 

okot.  

A nevelőszülőkkel élő, 13 év feletti connecticuti  fiatalok körében 

készült kérdőíves vizsgálat során a részvevők 38,8%-a számolt be 

arról, hogy életében már kipróbálta a marihuánát, 10,6%-uk pedig úgy 

nyilatkozott, hogy jelenleg is fogyasztja ezt a szert. A családban 

nevelkedő, azonos korú fiatalok körében hasonló életprevalencia 

figyelhető meg, ugyanakkor a jelenleg fogyasztók aránya a családban 

nevelkedő fiatalok körében több mint kétszer magasabb. Emellett az 

eredmények alapján úgy látszik, hogy az idősebb kor, valamint a 

különböző gyermekvédelmi intézmények közötti áthelyezések száma 

szignifikánsan kapcsolódik a marihuána használathoz. Végül azt 

mutatják az adatok, hogy a marihuána használatának esélye az „alap” 

nevelőszülői ellátásban (core foster home) részesülőkhöz képest a 

speciális tanulmányi ellátásban (special study home)10 élők körében 

hatszor magasabb (Zhan et al., 2016).  

A Midwest Study longitudinális kutatás 1. hullámának eredményei 

szerint 2002-ben a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, 17-

18 éves fiatalok 5%-ánál állapítottak meg problémás szerhasználatot, 

2,3%-uknál pedig drogfüggőséget (Courtney,Terao  and Bost, 2002). 

                                                           

10 Connecticutban a nevelőszülői ellátásnak három típusa van. Az 

„alap” nevelőszülői ellátásban (core foster home) a gyermekek 

felügyeletét olyan személyek látják el, akik nincsenek rokonsági 

kapcsolatban az ellátottakkal, illetve az ellátottak családtagjaival. A 

rokonsági nevelőszülői ellátásban (relative foster home) a gyerekeket 

apai vagy anyai rokonok, a speciális tanulmányi ellátásban (special 

study home) pedig olyan személyek gondozzák, akik nincsenek 

vérségi kapcsolatban az ellátottakkal, illetve az ellátottak 

családtagjaival, viszont az érintett család tagjait ismerik (pl. iskolai 

tanárok, edzők) (Zhan et al., 2016). 
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A következő adatfelvétel (2004) alkalmával, amikor a vizsgálat 

résztvevőinek 53%-a kikerült a gyermekvédelmi gondoskodásból, a 

szerhasználati problémák előfordulása közel kétszeres, 9,3% volt. 

Noha míg a gyermekotthonokban lakók körében ez az érték alig 

változott, addig a gyermekvédelmi intézményrendszerből kikerült 

fiatalok körében meghaladta a 12%-ot. Ebben az évben az illegális 

szerhasználat tekintetében nemek között statisztikailag szignifikáns 

különbségeket mutattak az adatok: a problémás kábítószer használat 

előfordulása a férfiak körében több mint kétszer akkora (13,4%) volt, 

mint a nőknél (5,8%) (Courtney et al., 2005). 2006-ban, a résztvevők 

21 éves korában ezek a nemek közti különbségek továbbra is 

fennálltak mind a kábítószer abúzus, mind pedig a kábítószer 

függőség tekintetében, ugyanakkor ezeknek a szerhasználati 

rendellenességeknek az aránya jelentősen csökkent: a nőknél 1-2%-

ra, a férfiak körében pedig 5-6%-ra. A kábítószer-használattal 

összefüggésbe hozható bűncselekményeket elkövetők aránya viszont 

magas volt: a megkérdezettek 18,2%-át letartóztatták, 21,3%-ukat 

elítélték, 20,2%-uk pedig börtönbe került 2004 és 2006 között 

(Courtney et al., 2007). 2008-ra az illegális szerhasználattal 

kapcsolatos bűncselekmények száma tovább nőtt, a vizsgálat 

résztvevőinek 29-29%-át letartóztatták és börtönbe zárták, 36%-ukat 

pedig elítélték (Courtney et al., 2010). Az utolsó adatfelvétel idején 

(2010/2011-ben), a vizsgálat résztvevőinek 25-26 éves korában az 

illegális szerhasználat éves prevalenciája 25% volt. A legtöbben (22%) 

marihuánát használták, a férfiak kétszer akkora arányban, mint a nők, 

a többi szer éves prevalenciája 3% alatt volt. Az eredmények szerint 

az adatfelvételt megelőző év során kábítószert használók 23%-a 

teljesítette a kábítószer-abúzus, 20%-uk pedig a kábítószer-függőség 

kritériumait (Courtney et al., 2011). 

 

Magyarországon, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében készített 

felmérésben (Murányi, 2000) a gyermekvédelmi szakellátásban 

részesülő fiatalok 8%-a nyilatkozott úgy, hogy fogyasztott már 

életében valamilyen illegális kábítószert, 9%-uk pedig altatót, 

nyugtatott vagy ezeket a gyógyszereket alkohollal együtt. A vizsgálat 

eredményei szerint azoknál a fiataloknál gyakoribb a különféle legitim 
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és illegitim szerek használata, akik rendszeresen dohányoznak, illetve 

akik rendszeresen vagy alkalmilag alkoholt fogyasztanak. További 

rizikótényezőt jelent a baráti körben azonosítható szerhasználat, 

ugyanis a különféle kábítószereket a szakellátásban nevelkedő 

fiatalok legnagyobb részt a baráti társaságukból szerzik be. Leginkább 

a kíváncsiság és a kellemes érzés iránti vágy motiválja a kipróbálást, 

de a valamilyen probléma miatti szerfogyasztás is említésre méltó. Egy 

nemzetközi kutatás (Peterson, 2010) eredményei ugyanakkor azt 

mutatják, hogy a kábítószer-használat következményeitől való félelem 

visszatartó erőként hat a fiatalokra.  

Örkényi et al. (2005) eredményei az előzőeknél lényegesen 

magasabb életprevalenciát mutattak a kábítószer-fogyasztást illetően: 

a megkérdezettek 41,4%-a próbált ki valamilyen illegális pszichoaktív 

szert élete során, a vizsgálat résztvevőinek 17%-a egyetlen szert, 

16%-uk pedig kettőt vagy annál többet. Minden 3. fiatal használt már 

marihuánát, de a gyógyszer és alkohol együttes használata, az 

ecstasy, ragasztó és oldószer, gyorsító, valamint a visszaélésszerű 

gyógyszerhasználat életprevalenciája is 10% feletti a megkérdezettek 

körében. A kérdezést megelőző évben a fiatalok 25%-a számolt be 

arról, hogy használt marihuánát, közülük minden 10. fiatal három 

alkalomnál többször (18 fő pedig több mint 40-szer), az előzőekben 

felsorolt szerek éves prevalenciája pedig megközelítőleg azonos (7,6-

9,1%-ban). Az előző évben több mint háromszori fogyasztásról 

beszámoló fiatalok (rekreációs használók) a marihuána után leginkább 

ecstasy-t (3,8%-ban) és amfetamin származékokat (3,5%-uk) 

használtak. Etnikum szerinti összehasonlítás alapján a szerzők 

megállapították, hogy a gyorsítók közé sorolható szerek (speed, 

amfetamin, fecske) használata, valamint a szipuzás (ragasztó és 

szerves oldószerek használata) a cigány fiatalok körében nagyobb 

gyakorisággal fordul elő, iskolatípusok szerint pedig azt mutatják az 

adatok, hogy az érettségit adó iskolák tanulói körében kevésbé 

jellemző az inhalánsok kipróbálása és használata. Továbbá Örkény et 

al. (2005) kutatási eredményei azt mutatják, hogy a lakásotthonban 

nevelkedőkhöz képest a gyermekotthonok lakói nagyobb arányban 

próbáltak már ki valamilyen kábítószert, és körükben a rekreációs 

marihuána használók aránya 6%-kal magasabb. Emellett 
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általánosságban elmondható, hogy az országos átlaghoz képest a 

vizsgált szerek élet-, valamint éves prevalencia értékei is lényegesen 

magasabbak – a marihuána használat életprevalenciája másfélszeres, 

az amfetaminhasználat majdnem négyszeres, az ecstasy kipróbálási 

aránya pedig háromszoros –a gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesülő fiatalok körében, noha a javító-nevelő intézetekben élő 

fiatalok körében még ennél is magasabb szerhasználat jellemző 

(Örkény et al., 2005). 

Elekes és Paksi (2005) kutatásukban a gyermekotthonban élő 

fiataloknak a normálpopulációnál, illetve Murányi (2000) 

eredményeinél is lényegesen nagyobb, Örkény et al. (2005) 

eredményeinél viszont alacsonyabb drogérintettségét állapították 

meg. Míg a családban nevelkedő 16 évesek körében a tiltott drogokat 

valaha kipróbálók aránya 16,2%, addig a gyermekvédelmi ellátásban 

nevelkedő fiatalok körében közel duplája, 30,8%. A legelső 

szerhasználat leggyakrabban 12-15 éves korra tehető, de a 

megkérdezettek 11,2%-a 8 évesen, vagy annál korábban használt 

először valamilyen illegális kábítószert vagy inhalánst. A drogokkal 

kapcsolatba került fiatalok aránya viszont az életkor előrehaladtával 

növekszik. Fogyasztási struktúrájukban a marihuána/hasis áll az első 

helyen, 24,1%-uk használta már ezeket az illegális szereket, de az 

inhalánsok és a különféle partidrogok életprevalenciája is 15,6%, 

illetve 7-10%. A többi kábítószer fogyasztása pedig a diákoknak 

csupán 4-5%-ánál fordult elő.   

Az eredmények azt mutatják, hogy a gyermekotthonban élő fiúk és 

lányok drogérintettsége hasonló, ugyanakkor az iskolai tanulmányokat 

nem folytató fiatalok esetében magasabb, illetve az iskolából való 

lógás és a gyermekotthontól való távollét is összefüggést mutat a 

szerhasználattal. Az kábítószereket használókról továbbá 

elmondható, hogy kevésbé elégedettek a nevelőikkel és intézeti 

társaikkal való kapcsolatukkal, illetve körükben a szabályszegés, az 

önkárosító magatartások és a depresszív tünetek előfordulása is 

magasabb.  

Rákó (2014) eredményei szerint a Hajdú-Bihar megyei 

gyermekotthonokban élő fiatalok 11,4%-a próbált ki élete során 

valamilyen drogot, legtöbben marihuánát, néhány fő pedig ecstasyt, 
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gyógyszert alkohollal együtt, illetve ragasztót. A lakásotthonokban 

élőkre nem jellemző a kábítószer-használat, viszont a cigány 

származású fiatalokra kétszer akkora arányban jellemző ezeknek a 

szereknek a használata, mint a nem cigány fiatalokra.  

A Periféria Egyesület és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Munka Kutatócsoportja által megvalósított kutatás 

eredményei arról tanúskodnak, hogy újabban a szerhasználati 

mintázatokban az új pszichoaktív szerek megjelenése is komoly 

problémát jelent. A megkérdezettek szerhasználó fiatalok (telepszerű 

körülmények között családban élők, illetve gyermekotthonban élők) 

legnagyobb része ugyanis szintetikus kannabionidot (herbált, biofüvet) 

vagy marihuánát használ, illetve alkoholt gyógyszerrel együtt fogyaszt 

(Fucskó, 2017). A budapesti Magdolna negyed területén élő 

szerhasználók és veszélyeztetett fiatalok körében is megjelennek az 

újfajta pszichoaktív szerek, és a szakemberek meglátása alapján 

főként a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok nyúlnak 

ezekhez a káros anyagokhoz (Ludescher, 2017). 

Kaló et al. (2019) eredményei is az előzőekhez hasonló 

szerfogyasztási mintázatokat mutatnak. A szakemberek és a valaha 

gyermekotthonban élő lányok egyaránt az új pszichoaktív szerek (biofű 

és kristály) nagyarányú használatáról számoltak be, amelynek 

leglátványosabb következménye a nagyfokú leépülés és gyakori 

rosszullét, valamint a kényszeres használat és erős függőség 

kialakulása. A szakemberek tapasztalatai alapján az egyéb 

kábítószerek fogyasztása inkább a jobb anyagi helyzetű, utógondozott 

fiatalok körében fordul elő. Továbbá a szakemberek úgy látják, hogy a 

droghasználók között több a fiú, mint a lány, noha a kábítószereket 

használó lányok sokkal kiszolgáltatottabbak és befolyásolhatóbbak, 

mint a fiúk. A lányok droghasználókkal szemben toleranciája – saját 

szerhasználatuk ellenére – alacsony, saját helyzetüket és a 

gyermekkorban átélt traumákat teszik felelőssé a drogproblémájukért: 

úgy gondolják, hogy a „gyermekotthonban élőknek van okuk arra, hogy 

anyagozzanak” (Kaló et al., 2019, p. 79).   

A gyermekotthonban élő fiatalok általában az intézményen kívül 

(iskolában, munkahelyen, buliban) használnak különféle 

kábítószereket, és drog hatása alatt érkeznek vissza a 
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gyermekotthonba. Emiatt havonta-kéthavonta sor kerül mentő 

hívására. A lányok inkább szökéseik során és külső kapcsolataikban 

(elsősorban párkapcsolataikban, ahol a partner is drogfüggő) kerülnek 

kapcsolatba kábítószerekkel, de gyakran az otthoni kimenő 

alkalmával, a régi környezetbe visszatérve újbóli droghasználat 

(jellemzően gyógyszerhasználat) következik be. A szakemberek úgy 

látják, hogy a fiatalok nem rendelkeznek olyan védekező 

mechanizmusokkal, készségekkel és erőforrásokkal, amelyek ezeken 

a kritikus helyzeteken átsegítenék őket.  Az interjúalanyok elmondása 

szerint szakemberhiány, az intézményben dolgozók felkészültségének 

minősége, valamint a szakemberek és ellátottak közötti bizalmi 

kapcsolat hiánya tehető felelőssé az ilyen jellegű problémák 

kialakulásáért (Kaló et al., 2019). Ehhez hasonlóan egy amerikai 

szerzőpáros (Cheng and Lo, 2011) is arra az eredményre jutott, hogy 

az államilag gondozott gyermekek szerhasználati problémáinak 

kialakulásáért leginkább a szülői felügyelet hiánya és a 

gyermekotthonokban jellemző gyenge kötődések felelősek.  

Paksi és Magi (2019) vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy 

Baranya megyei gyermekvédelmi gondoskodásban élő 14-18 éves 

fiatalok 45%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott vagy legális 

visszaélésre alkalmas szert.11 Cannabis-származékot a 

megkérdezettek 28,5% fogyasztott már legalább egyszer, az 

inhalánsok, ecstasy, új pszichoaktív szerek, és az amfetamin 

életprevalenciája 18% és 19% közötti, orvosi javaslat nélkül 

                                                           
11 A visszaélésszerű szerhasználat:  

a: Tiltott szerek (cannabis, ecstasy, amfetamin, metamfetamin, 

kokain, crack, heroin, LSD, ÚPSZ – új pszichoaktív szerek) 

fogyasztása 

b: Droghasználati célú szerfogyasztás: az előző pontban felsorolt 

szereken kívül a mágikus gomba, GHB, szerves oldószerek, 

patron/lufi és a mefedron használata 

c: Visszaélésszerű gyógyszerhasználat: nyugtatók/altatók, 

fájdalomcsillapítók orvosi javaslat nélküli fogyasztása, valamint az 

alkohol gyógyszerrel történő együttes fogyasztása (Paksi – Magi, 

2019). 
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nyugtatókat/altatókat, alkoholt gyógyszerrel kombinálva, illetve 

patront/lufit pedig az ellátottak 16-17%-a használt élete során. A 

megkérdezettek egyharmada az adatfelvételt megelőző évben, a 

valaha fogyasztók 90%-a pedig a közelmúltban is (folyamatos 

használók) használt droghasználati céllal valamilyen szert, a cannabis, 

az új pszcihoaktív szerek és az inhalánsok havi prevalenciája pedig 

15%, 10%, illetve 8% volt. A Cannabis-használati Szűrőkérdőív 

(Cannabis Abuse Screening Test – CAST) alapján az adatfelvételt 

megelőző évben cannabis-t fogyasztó fiatalok közel 50%-a a magas 

kockázati csoportba12 sorolható.  

A szerzők eredményei alapján megállapítható, hogy az ellátásban 

részesülő 9-11. és 9-10. évfolyamos diákok körében kétszer gyakoribb 

a visszaélésszerű szerhasználat előfordulása, mint a HBSC és ESPAD 

kutatás azonos életkorú, családban nevelkedő résztvevői körében 

(50% vs. 24,6% és 48,1% vs. 26,8%). Az ellátottak fokozott 

drogérintettsége szinte minden szer esetében kimutatható: a HBSC 

vizsgálat résztvevőihez képest a gyermekvédelmi gondoskodásban 

élő fiatalok körében az amfetaminok használatának életprevalencia 

értéke ötszörös, az inhalások életprevalencia értéke pedig közel 

tízszeres, és míg a családban nevelkedő fiatalok körében e két szer 

népszerűsége jelentősen elmarad a cannabis népszerűségétől, addig 

az ellátottak körében az inhalánsok (oldószerek/ragasztók), 

amfetaminok és a cannabis elterjedtsége közel azonos. Az ESPAD 

adatokkal való összehasonlítás alapján az előbb említett két szer 

mellett az ecstasy, a patron/lufi, illetve a mágikus gomba elterjedtsége 

is kiugró a gyermekvédelmi gondoskodásban élők körében. A vizsgálat 

résztvevői – Elekes és Paksi (2005) eredményeihez hasonlóan – 

jellemzően 10 éves korukban használtak először valamilyen drogot, 

kezdetben inhalánsokat és egyéb tiltott kábítószereket, majd pár évvel 

később a visszaélésszerű gyógyszerhasználat is megjelenik. Emellett 

az eredmények azt mutatják, hogy azon ellátottak drogérintettsége a 

legnagyobb, akik esténként általában kijárnak az intézményből, 

                                                           
12 Azok a csoportok, amelyek az adott átlagtól egy szórással 

magasabb vagy afeletti értékeket mutatnak, „magas kockázatú 

csoportba” sorolhatók (Paksi és Magi, 2019).  
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valamint nevelőikkel és gyermekotthoni társaikkal nem ítélik jónak a 

kapcsolatukat. A szerzők továbbá – a dohányzáshoz hasonlóan – a 

pszichoaktív szerek használatával kapcsolatban megállapították, hogy 

ezen szerek fogyasztása leginkább a lakásotthonokban élőkre 

jellemző, és legkevésbé a nevelőszülőkkel élő fiatalokat érinti.  

Horváth et al. (2019) eredményei szerint a Somogy Megyei II. 

Rákóczi Ferenc Gyermekotthon ellátottjai körében a cannabis-

származékok használatának életprevalenciája 13% volt, a 14 év 

alattiak 8%-a, a 14 év felettieknek pedig 15%-a számolt be arról, hogy 

élete során kipróbálta a marihuánát vagy a hasist. Míg a fiatalabbak 

jellemzően pár alkalommal fogyasztották ezeket a szereket, addig az 

idősebbek körében a 10 vagy több alkalommal történő fogyasztás is 

előfordult, 3 fő az adatfelvételt megelőző hónapban számolt be ilyen 

gyakoriságú fogyasztásról. Összességében úgy látszik, hogy az 

ellátottak jelentős része (61%-uk) lehetetlennek tartja a cannabis-

származékokhoz való hozzájutást, noha az intézmény dolgozóinak 

csupán 13%-a gondolja ugyanezt, és a referenciacsoport középiskolás 

tanulói körében is lényegesen alacsonyabb (26%) azok aránya, akik 

véleménye szerint nem lehet hozzáférni ezekhez a szerekhez. Az 

intézmény dolgozói ezt a különbséget a gyermekvédelmi 

gondoskodásban élők rosszabb anyagi helyzetével magyarázták.  

Az adatok azt mutatják, hogy az új pszichoaktív szerek 

megszerzésének vélelmezett nehézsége tekintetében is jelentős 

különbség mutatkozik az ellátottak és az intézményben dolgozók 

percepció között. Míg az intézetben élő fiatalok 53% gondolja 

lehetetlennek az e szerekhez való hozzájutást, addig az intézmény 

dolgozóinak 15%-a gondolja így. Véleményük szerint az intézmény 

ellátottjainak 3,3%-a rendszeresen fogyasztja ezeket az ismeretlen 

eredetű szereket. Ennek ellenére elmondható, hogy az új pszichoaktív 

anyagok életprevalencia értékei a vizsgált szerek közül a 

legalacsonyabbak közé tartoznak, csupán 6 fő számolt be szintetikus 

kannbinoidok (biofű, herbál) vagy új stimulánsok (kristály, zene, 

formek, penta, MDPV) használatáról. A referenciacsoportban szintén 

alacsony a dizájner drogok előfordulása. A különféle gyógyszerek 

orvosi javaslatra történő, illetve visszaélésszerű használata szintén 

alacsony, 6% és 7%, és az egyéb kábítószerek (amfetamin, 
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metamfetamin, ecstasy) fogyasztása is kevésbé jellemző, noha az 

intézmény dolgozói az ellátottak 4,3%-át az egyéb kábítószereket 

rendszeresen fogyasztók csoportjába sorolták.    

 

4.4 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 
fiatalok energiaital- és kávéfogyasztása 

Noha a fiatalok túlzott mértékű energiaital- és kávéfogyasztásának 

problémája egyértelmű, a gyermekotthonban élő fiatalok körében e két 

szer használatáról kevés adat áll rendelkezésünkre. A Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében megvalósított kutatásban a telepszerű 

körülmények között, valamint gyermekvédelmi gondoskodásban élő 

fiatalok problémaként azonosították a túlzott, mindennaposnak 

tekinthető energiaital fogyasztást, amit gyakran alkohollal együtt 

fogyasztanak (Ludescher, 2017). Emellett Kaló et al. (2019) vizsgálták 

az energiaital fogyasztásának előfordulását a szakellátásban 

nevelkedő fiatalok körében, és szintén megállapították, hogy az 

dohányzás mellett az energiaitalok mértéktelen, napi szintű 

fogyasztása jelenti a legnagyobb problémát, ami sokszor az 

energiaitalokban található stimuláns anyagoktól a fiatalok agresszív 

viselkedését idézi elő.  

Horváth et al. (2019) eredményei rámutatnak arra, hogy a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok körében – az egyéb 

szerhasználattal (dohányzás, alkoholfogyasztás, egyéb kábítószerek 

és új pszichoaktív anyagok) összehasonlítva – az energiaital-

fogyasztás életprevalenciája a legmagasabb. A megkérdezettek 80%-

a nyilatkozott úgy, hogy fogyasztott energiaitalt élete során, az 

ellátottak negyede több mint 40 alkalommal. A 14 év alattiak és ennél 

idősebbek körében egyaránt jelentős az energiaitalt valaha fogyasztók 

aránya, és a 40-nél több alkalommal fogyasztók aránya között is 

csupán 10 százalékpont az eltérés.  

Az adatfelvételt megelőző 30 nap fogyasztási adatai alapján a 

szerzők megállapították, hogy a 14 év alattiak harmada, a 14 év 

felettieknek pedig több mint 50%-a tekinthető rendszeres energiaital-

fogyasztónak, amely arány a családban nevelkedő fiatalok körében 

hasonló.   



 

74 

Az energiaitalok fogyasztásához képest a kávézás mértéke 

alacsonyabb: a kávéfogyasztás életprevalenciája 38%, 40-nél több 

alkalommal történő fogyasztásról a megkérdezettek csupán 8%-a 

számolt be. Ugyanakkor az ilyen gyakoriságú fogyasztást illetően a 14 

év alattiak és ennél idősebbek csoportjai között nem mutatkozott 

lényeges különbség. A referenciacsoportokra vonatkozó adatok 

szerint a családban nevelkedő fiatalok körében lényegesen magasabb 

a kávéfogyasztás életprevalencia értéke, noha az általános 

iskolásokra inkább a kávézás kipróbálása, és kevésbé annak 

rendszeres fogyasztása jellemző. A családban élő középiskolások 

körében ugyanakkor a napi szintű fogyasztás megközelíti a 35%-ot, 

míg az intézményben élő 14 év felettiek csupán 6,6,%-ára jellemző. 
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5. Szerhasználati problémák előfordulása 
az SMGYK ellátottjai körében 

  

5.1 Dohányzás az SMGYK ellátottjai körében 

A dohányzás problematikájával kapcsolatban az alábbi tényezőket 

vizsgáltuk: 

 Cigaretta ellátottak általi hozzáférhetősége az ellátottak és a 

munkatársak szerint; 

 Dohányzás összes alkalmának száma az ellátottak körében; 

 Dohányzási alkalmak száma az adatfelvételt megelőző 30 

napban; 

 Rendszeresen dohányzó ellátottak aránya; 

 A munkatársak ellátottak dohányzására vonatkozó becslései 

és tapasztalatai. 

 

A cigarettaszerzést a válaszadó ellátottak 7,9-7,9%-a tartja 

lehetetlennek vagy nagyon nehéznek. 6,9% úgy véli, hogy ez nagyon 

nehéz, a többiek inkább könnyűnek (23,8%) vagy nagyon könnyűnek 

(30,7%). A válaszadók 22,8%-a nem tudja megítélni, hogy mennyire 

nehéz cigarettát szerezni. Ezzel szemben a Somogy Megyei II. 

Rákóczi Ferenc Gyermekotthon ellátottjai lényegesen többen (16,7% 

és 10%) ítélték lehetetlennek vagy nagyon nehéznek a 

cigarettaszerzést (Horváth et al., 2019). 

Amint azt a 7. számú ábra szemlélteti, a cigarettaszerzés 

vélelmezett nehézsége csak kisebb mértékben függvénye az 

életkornak. A legnagyobb arányban a 14 évesek (81,9%), a 18 évesek 

(81,9%) és a 16 évesek (66,6%) gondolják úgy, hogy cigarettát inkább 

vagy nagyon könnyen tudnának szerezni. A korábbi, gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő fiatalok körében készült kutatásunk adatai 

ugyanakkor egyértelműen azt mutatják, hogy az életkor 

előrehaladtával a dohánytermékek megszerzése egyre könnyebbé 

válik (Horváth et al., 2019). Emellett a családban nevelkedő fiatalok 

körében készült kutatásunk eredményei is rámutattak az 
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cigarettaszerzés vélelmezett nehézsége tekintetében meglévő életkori 

különbségekre: míg a 14 év alattiak 15%-a gondolta lehetetlennek a 

cigarettához való hozzájutást, addig a 14 év felettiek körében csupán 

1,3% volt ez az arány. 

Egyértelműbb a kapcsolat a nem és a cigarettaszerzés vélelmezett 

nehézsége között: a fiúk 63,6%-a, a lányok 46,5%-a tartja inkább 

könnyűnek vagy nagyon könnyűnek a cigarettaszerzést. (8. számú 

ábra)   

 

7. ábra: A cigarettaszerzés vélelmezett nehézsége az ellátottak 

szerint életkor szerinti bontásban (N=101) 
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8. ábra: A cigarettaszerzés vélelmezett nehézsége az ellátottak 

szerint nem szerinti bontásban (N=100) 

 
A munkatársak – korábbi eredményeinkhez (Horváth et al., 2019) 

hasonlóan – összességében jóval könnyebbnek tartják a 

kiskorú13ellátottak cigarettaszerzését, mint maguk az érintettek. 

Szemben az ellátottakkal, a munkatársak között nem volt olyan 

válaszadó, aki lehetetlennek tartaná a cigarettaszerzést. 95,3%. 

azoknak a munkatársaknak az aránya, akik könnyűnek vagy nagyon 

könnyűnek tartják a kiskorú ellátottak cigarettaszerzését.  

 

                                                           
13 A munkatársaktól és az ellátottaktól származó adatok közötti 

eltérés még jelentősebb, ha figyelembe vesszük, hogy a 

munkatársaknak szóló kérdés a kiskorú ellátottakra vonatkozott, 

miközben a válaszadók körében 18-20 éves válaszadók is szerepeltek 

(15 fő, a mintában szereplő ellátottak 14,4%-a).     
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9. ábra: A kiskorú ellátottak cigarettaszerzésének vélelmezett 

nehézsége a munkatársak szerint végzettségi szint szerinti 

bontásban (N=128) 

 
„(…) aki dohányzik, az vagy hoz magának, vagy 

otthonról küldik, vagy a kimenő alatt megvásárolja 

magának, vagy megveteti mással magának, mert ugye 

a 18 év alattinak elméletileg nem lehet bemenni 

dohányboltba. De azért minden egyes alkalommal meg 

tudják oldani, hogy valaki szerezzen nekik cigit.” (2. sz. 

interjú) 

 

A dohánytermékeket „[v]ásárolják. Például a 

járványügyi helyzetben, amikor ugye nem mozdulhattak 

ki, szerintem barátoktól, mert volt kettő-három gyerek is, 

akinek behozták, vagy a szülő küldi, nagyszülő küldi, 

vagy megveszik maguknak. 18 év alattiak is 
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valószínűleg valakit megbíznak, tehát hozzájutnak, 

egyszerűen mindegyikük.” (3. sz. interjú) 

 

A mintában szereplő ellátottak 18,4%-a még sohasem dohányzott, a 

dohányzást egy-két alkalommal kipróbálók aránya 20,4%. A 40 vagy 

több alkalommal dohányzók 48,5%-os aránnyal szerepelnek a teljes 

mintában, illetve többséget alkotnak a 14 évesnél idősebb 

korcsoportban. Korábbi kutatásunk adatai mérsékeltebb dohányzást 

mutatnak az ellátottak körében: a soha nem dohányzók aránya 41% 

volt, 40 alkalomnál többszöri dohányzásról pedig csak a 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők negyede számolt be, és 

ez utóbbi – hasonlóan jelen kutatási eredményeinkhez – inkább a 14 

év felettiek körében fordult elő (Horváth et al., 2019). A Szigetvári és a 

Sellyei járás családban nevelkedő középiskolás tanulói körében pedig 

közel 10 százalékponttal alacsonyabb volt a 40 alkalomnál többször 

dohányzók aránya (Horváth és Molnár, 2019). 

A dohányzási alkalmak nemi megoszlás szempontjából mutatott 

eltérései jól magyarázhatók a minta nem- és életkor szerinti 

összetételével: az átlagosan alacsonyabb életkorú fiúk körében 

magasabb arányban jelennek meg a próbálkozók, míg az átlagosan 

idősebb lányok körében a jelentősebb dohányzási tapasztalattal 

rendelkezők alkotnak nagyobb arányú részcsoportot.    
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3. táblázat: Dohányzási alkalmak száma az ellátottak élete során 

nem szerinti bontásban (N=102) 

dohányzási 
alkalmak száma 

A válaszadó neme 

fiú lány 

0 20,0% 17,5% 

1-2 26,7% 15,8% 

3-5 2,2% 3,5% 

6-9 2,2% 3,5% 

10-19 2,2% 8,8% 

20-39 2,2% 0,0% 

40 vagy több 44,4% 50,9% 

összesen 100,0% 100,0% 

 
A vizsgált témakörök szempontjából a korábbi dohányzási 

tapasztalatok mellett jelentős relevanciával bír az aktuálisan 

dohányzók aránya. A válaszadást megelőző 30 napban a mintában 

szereplő ellátottak 59,22%-a dohányzott legalább egy alkalommal, a 

15 év alattiak 43,6%-a, a 15 éves vagy idősebb ellátottaknak pedig 

68,3%-a.  A heti egy cigarettánál kevesebbet szívók aránya 3,9%, a 

napi egy cigarettánál kevesebbet szívók aránya 1,9%, a napi 1-5 szálat 

szívók aránya 12,6%, a napi 6-10 szálat szívók aránya 13,6%, a 11-

20 szálat szívók aránya 20,4%, a napi 20 szál cigarettánál többet 

szívók aránya 6,8%. A Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc 

Gyermekotthon ellátottjai körében a dohányzás havi prevalenciája 10 

százalékponttal alacsonyabb volt, a 15 év alattiak 20,8%-a, a 15 éves 

vagy annál idősebb válaszadóknak pedig 48,1%-a számolt be arról, 

hogy az adatfelvételt megelőző hónapban rágyújtott. A naponta 

dohányzók aránya majdnem fele akkora (29,5% vs. 53,4%) volt a 

korábbi kutatásunk résztvevői körében, mint az SMGYK 

intézményeiben élő fiataloknál (Horváth et al., 2019). A családban 

nevelkedő középiskolások körében az adatfelvételt megelőző 30 

napban rendszeresen dohányzók aránya közel 40% volt, viszont az 

általános iskolásoknak csak 11%-a dohányzott (Horváth és Molnár, 
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2019). Összességében tehát a havi prevalenciaértékek azt mutatják, 

hogy a jelen vizsgálatban résztvevő diákok körében a dohányzás 

előfordulása mindkét korcsoportban lényegesen magasabb, mint 

korábbi kutatásaink mintáiban: a 14 év alattiak körében a Somogy 

Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon ellátottjaihoz képest 

kétszeres, a Szigetvári és a Sellyei járás általános iskolás diákjaihoz 

képest pedig közel négyszeres havi prevalenciaérték figyelhető meg.  

A rendszeresen dohányzók aránya 13 éves kor után indul jelentős 

növekedésnek, a legtöbb napi rendszerességgel dohányzó fiatal a 14-

18 éves korcsoportban van. A leginkább intenzív dohányzás a 16 

évesek csoportját jellemzi: kétharmaduk napi rendszerességgel 

rágyújt, 40,2%-uk legalább napi fél doboz cigarettát elszív. 

 

„(…) a 12 az már tényleg kritikus idő, amikor tudjuk, 

hogy szeretne, vagy rá-rá gyújt a többiekkel titokban, 

aztán a 14 évesek közül már mindenki dohányzik.” (7. 

sz. interjú) 

 

A rendszeres és aktuálisan is fennálló dohányzás problematikájának 

tekintetében jelentős háttérváltozónak tekinthető a válaszadó neme.  
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4. táblázat: Az ellátottak dohányzásának intenzitása a válaszadást 

megelőző 30 napban nem szerinti bontásban (N=102) 

dohányzás intenzitása 
A válaszadó neme 

fiú lány 

egyáltalán nem dohányzott 48,9% 35,1% 

egy cigarettánál kevesebb hetente 2,2% 5,3% 

egy cigarettánál kevesebb naponta 2,2% 1,8% 

naponta 1-5 szál 8,9% 15,8% 

naponta 6-10 szál 6,7% 17,5% 

naponta 11-20 szál 22,2% 19,3% 

naponta több mint 20 szál 8,9% 5,3% 

összesen 100,0% 100,0% 

 

A táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a lányok 

nagyobb arányban dohányoznak, a fiúk körében viszont nagyobb a 

jelentős mennyiséget fogyasztó dohányosok aránya. 

 

A dohányzás összefüggését a válaszadók nemével és életkorával 

a 10. számú ábra szemlélteti. Az ábrán azoknak az aránya látható, akik 

a válaszadást megelőző 30 napban legalább egy alkalommal 

rágyújtottak. Az ábráról leolvasható, hogy a minta bizonyos 

részcsoportjaiban – 12 éves fiúk (5 fő), 14, 19 és 20 éves lányok 

(összesen 5 fő) – minden válaszadó legalább egy cigarettát elszívott a 

vizsgált időszakban. 
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10. ábra: Az életkor és a válaszadást megelőző 30 napban történő 

dohányzás kapcsolata nem szerinti bontásban (N=102) 

 
 

Az 5. és a 6. táblázatban az ellátottaktól származó, saját dohányzásra 

vonatkozó adatok, illetve az ugyanezen értékekre vonatkozó, 

munkatársaktól származó becslések szélső- és átlagértékei 

szerepelnek. 

 

5. táblázat: Dohányzási prevalencia értékek az ellátottak válaszai 

alapján 

 a válaszadók aránya (%) 

A dohányzást 16 éves korig kipróbáló 
ellátottak aránya (N=77) 

79,22 

A válaszadást megelőző 30 napban 
dohányzó ellátottak aránya (N=103) 

59,22 

A rendszeresen dohányzó ellátottak 
aránya (N=103) 

53,39 
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6. táblázat: Dohányzási prevalenciaértékek a munkatársak 

véleménye alapján 

 min. 
(%) 

max. 
(%) 

átlag 
(%) 

szórás 

A dohányzást 16 éves 
korig kipróbáló 
ellátottak vélelmezett 
aránya (N=128) 

10 100 80,68 20,34 

A válaszadást 
megelőző 30 napban 
dohányzó ellátottak 
vélelmezett aránya 
(N=128) 

0 100 62,98 31,37 

A rendszeresen 
dohányzó ellátottak 
vélelmezett aránya 
(N=127) 

0 100 60,07 31,52 

 

A munkatársak pontos becslést (80,68%) adtak azoknak az 

ellátottaknak az arányára, akik 16 éves korukig kipróbálták a 

dohányzást (79,22%), és csak kisebb mértékben becsülték felül 

azoknak az arányát, akik az adatfelvételt megelőző 30 napban 

dohányoztak (62,98%-os becslés szemben az ellátottaktól származó 

59,22%-os aránnyal), illetve azokét, akik rendszeresen dohányoznak14 

(60%-os becslés szemben az ellátottaktól származó 53,39%-os 

aránnyal).   

 

A munkatársak közül mindhárom vizsgált változó estében az 

átlagnál magasabb becslést tettek azok a munkatársak, aki felsőfokú 

szakirányú végzettséggel rendelkeznek, illetve azok, akik felsőfokú 

végzettséggel betölthető munkakörben dolgoznak. Jelentősebb 

hatású háttérváltozó a válaszadó munkatárs telephelye: a 

                                                           
14 Azokat az ellátottakat soroltuk ide, akik naponta legalább egy 

cigarettát elszívnak. 



 

85 

rendszeresen dohányzó ellátottak arányát a válaszadó munkatársak 

telephelyenkénti átlagban 13 és 98%15 között becsülték.  

 

 

5.2 Szeszesital-fogyasztás az SMGYK ellátottjai 
körében 

A szeszesital-fogyasztás problematikájával kapcsolatban az alábbi 

tényezőket vizsgáltuk: 

 Különböző szeszesital-típusok ellátottak általi 

hozzáférhetősége az ellátottak és a munkatársak szerint; 

 Szeszesital-fogyasztási alkalmak száma az adatfelvételt 

megelőző 30 napban; 

 Rendszeresen szeszesitalt fogyasztó ellátottak aránya; 

 A munkatársak ellátottak szeszesital-fogyasztására 

vonatkozó becslései és tapasztalatai. 

 

A vizsgált szeszesital-típusok beszerezhetőségének nehézségét 

hasonló módon ítélik meg az ellátottak: bár vannak eltérések az egyes 

terméktípusok között, a különbségek mértéke nem jelentős: az adott 

típust könnyen vagy nagyon könnyen beszerezhetőnek tartó 

válaszadók aránya 25-30% között van. Különbséget azoknak 

arányában lehet beazonosítani, akik valamelyik szeszesital-típus 

beszerezhetőségét lehetetlennek tartják. A cider esetében ez a 

válaszadók egyharmadát, a bor esetében 19,8%-át jelenti. 

Feltételezhetjük, hogy a beszerzés vélelmezett megítélésében az 

egyes terméktípusok ismertsége is szerepet játszik.  

Az ellátottak körében készült korábbi kutatásunkban a különféle 

szeszesital-típusok beszerzésének vélelmezett nehézsége kapcsán 

hasonló eredményeket kaptunk, ugyanakkor a Szigetvári és a Sellyei 

                                                           
15 Az ellátottaktól és a munkatársaktól származó értékek ezekben 

az esetekben is jól illeszkedtek egymáshoz: előbbi telephelyen 0%, 

utóbbi telephelyen 100% volt azoknak az ellátottaknak az aránya, akik 

a válaszadást megelőző időszakban legalább napi rendszerességgel 

dohányoztak.  
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járásban készült vizsgálatunk adatai azt mutatják, hogy a családban 

nevelkedő fiatalok kevésbé tartják könnyen vagy nagyon könnyen 

beszerezhetőnek az alkoholos italokat. Körükben az egyes 

terméktípusokat könnyen vagy nagyon könnyen beszerezhetőnek 

tartók aránya 7-22% közötti. Továbbá elmondható, hogy míg – mindkét 

gyermekvédelmi gondoskodásban élők körében készült vizsgálat 

eredményei szerint – az ellátásban részesülő fiatalok a legnehezebben 

beszerezhető szeszesital-típusnak a cidert tartják, addig a családban 

nevelkedő fiatalok legnagyobb arányban az égetett szeszek 

beszerezhetőségéről vélekednek így (Horváth et al., 2019; Horváth és 

Molnár, 2019).  

 

  

 11. ábra: Egyes szeszesital-típusok beszerzésének vélelmezett 

nehézsége az ellátottak szerint (N=101-103) 

 
Az egyes szeszesital-típusok ellátottak általi beszerezhetőségét jóval 

könnyebbnek ítélik a munkatársak, mint az érintettek. Minden 
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terméktípus esetében 50% fölött van azoknak a munkatársaknak az 

aránya, akik a beszerezhetőséget könnyűnek vagy nagyon könnyűnek 

ítélik. Azoknak az aránya, akik az adott szeszesital-típus ellátottak 

általi beszerezhetőségét lehetetlennek tartják 5,5 és 7,1% között 

változik.   

 

12. ábra: Egyes szeszesital-típusok ellátottak által történő 

beszerzésének vélelmezett nehézsége a munkatársak szerint 

(N=127) 

 
 
A válaszadást megelőző 30 napban a mintában szereplő ellátottak 

36,89%-a fogyasztott valamilyen szeszesitalt, a 15 év alattiak 23,1%, 

a 15 éves vagy idősebb ellátottaknak 46%-a. 

Mind az 1-2 alkalommal (13,3%), mind az ennél több alkalommal 

(12,5%) fogyasztott szeszesital típus a sör. Bort az ellátottak 20%-a, 

égetett szeszt 15,4%, alkoholtartalmú üdítőitalt 13,5%, cidert 8,6% 

fogyasztott. Az égetett szeszt fogyasztók körében csak 2 fő válaszadó 
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volt, aki nem fogyasztott másfajta, alacsonyabb alkoholfokú 

szeszesitalt is. A Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon 

ellátottjai hasonló arányban számoltak be a különféle alkoholos italok 

elmúlt 30 napi fogyasztásáról, csupán a bor az egyetlen italfajta, amit 

kisebb arányban fogyasztottak (Horváth et al., 2019). Ezzel szemben 

a családban nevelkedő általános iskolás fiatalok minden szeszesital-

típusból nagyobb arányban ittak, körükben az alkoholfogyasztás havi 

prevalenciája 10 százalékponttal magasabb volt, mint jelen kutatásunk 

15 év alatti válaszadóinál.  Az előző havi sör és borfogyasztás a 

családban nevelkedő általános iskolásoknál kétszerese volt az azonos 

korú ellátottak körében mért értéknek, alkoholtartalmú üdítőitalokat 

4%-kal nagyobb arányban ittak, a töményitalok fogyasztása négyszer 

jellemző volt rájuk, és míg a cider fogyasztás az 15 év alatti ellátottak 

körében egyáltalán nem volt jellemző az adatfelvételt megelőző 

hónapban, addig ebben az időszakban az általános iskolások hatoda 

fogyasztotta ezt az italfajtát.  

Az idősebb korosztály tekintetében még jelentősebb eltérést 

mutatnak a havi prevalencia adatok: a családban nevelkedő 

középiskolások körében 27%-kal magasabb volt azok aránya, akik az 

adatfelvételt megelőző hónapban fogyasztottak alkoholt, mint az 

azonos korú ellátottaknál. A középiskolások diákok körében a sör, bor 

és töményitalok fogyasztása duplája, a cider fogysztás pedig közel 

háromszoros volt, mint az SMGYK ellátottjai körében. Az alkoholos 

üdítőitalok havi prevelancia értékeiben mutatkozott a legkisebb, 3,4 

százalékpontos eltérés (Horváth et al., 2019; Horváth és Molnár, 

2019). 
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13. ábra: Egyes szeszesital-típusok fogyasztása az ellátottak körében 

a válaszadást megelőző 30 napban (N=100-103) 

 
A fiúk nagyobb arányban fogyasztanak sört és égetett szeszt, a lányok 

esetében a borfogyasztók aránya magasabb. További nemi eltérést 

mutat az alkoholfogyasztás gyakorisága: a válaszadást megelőző 30 

napban a fiúk közül többen fogyasztottak szeszesitalt, mint a lányok 

közül, viszont míg az alkoholfogyasztó fiúk körében azok vannak 

többségben, akik 1-2 alkalommal fogyasztottak alkoholt, addig az 

alkoholfogyasztó lányok körében – minden terméktípus esetében – 

azok vannak többségben, akik 3-5 alkalommal fogyasztottak.   

 
A szeszesital-fogyasztás a fiúk esetében fiatalabb életkorban 

kezdődik, és a fogyasztók aránya jellemzően meghaladja az azonos 

életkorú lányok körében mért arányt. Az egyetlen kivételt a 17 éves 

életkor jelenti, amikor a lányok szeszesital-fogyasztása a leginkább 

jellemző az életkori csoporton belül. A fiúk korcsoportjai közül érdemes 

kiemelni a 16 évesek korcsoportját, közülük 77,8% fogyasztott 

valamilyen szeszesitalt a válaszadást megelőző 30 napban.  
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14. ábra: Szeszesital-fogyasztás a válaszadást megelőző 30 napban 

nem és életkor szerinti bontásban (N=100) 

 
A szeszesital-fogyasztással kapcsolatban eltérnek az ellátottaktól 

származó adatok és a munkatársak becsléseinek átlagértékei.  

A munkatársak mindkét összevethető változó – a válaszadást 

megelőző 30 napban szeszesitalt fogyasztó ellátottak aránya, 

rendszeresen16 szeszesitalt fogyasztó ellátottak aránya – esetében 

átlagosan feleakkorára becsülték az érinttetek arányát, mint ami az 

ellátottaktól származó adatok alapján meghatározható.  

 

7. táblázat: Szeszesital-fogyasztási prevalencia értékek az ellátottak 

válaszai alapján 

 a válaszadók aránya (%) 

A válaszadást megelőző 30 napban 
szeszesitalt fogyasztó ellátottak 
aránya (N=103) 

36,89 

A rendszeresen szeszesitalt 
fogyasztó ellátottak aránya (N=105) 

13,25 

                                                           
16 Azokat soroltuk ide, akik a válaszadást megelőző hónapban 

legalább 3 alkalommal fogyasztottak valamilyen szeszesitalt. 
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8. táblázat: Szeszesital-fogyasztási prevalencia értékek a 

munkatársak véleménye alapján 

 min. 
(%) 

max. 
(%) 

átlag 
(%) 

szórás 

A válaszadást 
megelőző 30 napban 
szeszesitalt fogyasztó 
ellátottak vélelmezett 
aránya (N=125) 

0 95 18,31 23,78 

A rendszeresen 
szeszesitalt fogyasztó 
ellátottak vélelmezett 
aránya (N=123) 

0 90 7,41 17,07 

 

 

5.3 Kábítószerek használata az SMGYK ellátottjai 
körében 

A kábítószerek problematikájával kapcsolatban az alábbi tényezőket 

vizsgáltuk: 

 Cannabis-származékok és egyéb kábítószer-típusok 

ellátottak általi hozzáférhetősége az ellátottak és a 

munkatársak szerint; 

 Cannabisszármazék-fogyasztás összes alkalmának száma 

az ellátottak körében; 

 Cannabis-származékok és egyéb kábítószerek 

fogyasztásának előfordulása az adatfelvételt megelőző 30 

napban; 

 Rendszeresen kábítószert fogyasztó ellátottak aránya; 

 A munkatársak ellátottak kábítószer-fogyasztására 

vonatkozó becslései és tapasztalatai. 
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A mintában szereplő ellátottak 48,5%-a szerint a cannabis-

származékok megszerzése lehetetlen, további 13,1% szerint nagyon 

nehéz. A drogtípus beszerezhetőségét a 13-18 éves korcsoportokban 

tartják a legnagyobb arányban mérsékelten nehéznek vagy 

könnyűnek.  

 

15. ábra: Cannabis-származékok megszerzésének vélelmezett 

nehézsége az ellátottak szerint életkor szerinti bontásban (N=99) 

 
 

A munkatársak összességében könnyebbnek ítélik a cannabis-

származékok ellátottak általi beszerezhetőségét, mint az ellátottak. A 

kérdésre adott válaszok részletes megoszlását a 9. számú táblázat 

ismerteti.  
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9. táblázat: Cannabis-származékok ellátottak által történő 

beszerezhetőségének vélelmezett nehézsége az ellátottak (N=99) és 

a munkatársak (N=121) szerint  

cannabis-származékok 

beszerzésének nehézsége 

ellátottak 

szerint (%) 

munkatársak 

szerint (%) 

lehetetlen 48,5 15,7 

nagyon nehéz 13,1 34,7 

inkább nehéz 8,1 15,7 

inkább könnyű 3,0 14,0 

nagyon könnyű 7,1 2,5 

nem tudja 20,2 17,4 

összesen 100,0 100,0 

 
A beszerezhetőség ellátottak által vélelmezett nehézsége illeszkedik a 

fogyasztási tapasztalatokhoz, az életük során cannabis-származékot 

fogyasztó válaszadók is az említett korcsoportból (13-18 évesek) 

kerülnek ki. 

A cannabis-származékok életprevalencia értéke a 15 év alatti 

válaszadók körében 7,5%, a 15 éves vagy idősebb ellátottaknak 

viszont több mint negyede (26,7%) számolt be arról, hogy életében 

valamikor használt marihuánát vagy hasist.  Az adatfelvételt megelőző 

hónapban a fiatalabb korcsoport tagjai közül senki nem használta 

ezeket a szereket, az idősebbek körében a havi prevalencia érték 

6,8% volt. 

A korábbi kutatási eredményeinkkel való összevetés után azt 

mutatják az adatok, hogy a 15 év alatti korcsoportban a cannabis-

származékok életprevalencia értéke a Somogy Megyei II. Rákóczi 

Ferenc Gyermekotthon ellátottjainál kicsivel magasabb (8,3%), a 

családban nevelkedő általános iskolások körében pedig lényegesen 

alacsonyabb (2,2%) volt. Ezzel szemben az idősebbek cannabis-

származékok fogyasztására vonatkozó életprevalencia értékei jelen 

vizsgálatunk résztvevői körében a legmagasabbak: közel 12 
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százalékponttal haladják meg a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon 

ellátottjaira jellemző értéket, és 5 százalékponttal magasabbak, mint 

azt a családban nevelkedő középiskolásokra vonatkozó adatok 

mutatják (Horváth et al., 2019; Horváth és Molnár, 2019).  

 

 

A cannabisszármazék-fogyasztáshoz kapcsolódó életprevalencia 

tekintetében nincs lényegi különbség a fiú és a lány ellátottak között 

(10. számú táblázat), azonban a válaszadást megelőző 30 

vonatkozásában igen: ebben az időszakban csak lányok (4 fő) 

fogyasztottak cannabis-származékot a mintában szereplő ellátottak 

közül (11. számú táblázat).  

 
10. táblázat: Cannabisszármazék-fogyasztás alkalmainak száma az 

ellátottak élete során nem szerinti bontásban (N=102) 

cannabisszármazék-
fogyasztási alkalmak száma 

A válaszadó neme 

fiú lány 

0 82,2% 80,0% 

1-2 6,7% 12,7% 

3-5 4,4% 0,0% 

6-9 0,0% 3,6% 

10-19 2,2% 0,0% 

20-39 2,2% 1,8% 

40 vagy több 2,2% 1,8% 

összesen 100,0% 100,0% 
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11. táblázat: Cannabisszármazék-fogyasztás alkalmainak száma a 

válaszadást megelőző 30 napban nem szerinti bontásban (N=102) 

cannabisszármazék-
fogyasztási alkalmak száma 

A válaszadó neme 

fiú lány 

0 100,0% 92,7% 

1-2 0,0% 5,5% 

3-5 0,0% 0,0% 

6-9 0,0% 1,8% 

10 vagy több 0,0% 0,0% 

összesen 100,0% 100,0% 

 

A cannabis-származékokon kívül vizsgált kábítószerek ellátottak általi 

beszerezhetőségét a válaszadó ellátottak többsége lehetetlennek 

tartotta vagy nem tudta megítélni. Az ilyen típusú drogérintettség 

mértékét tovább csökkenti az a tény, hogy akik szerint elég könnyű 

amfetamint vagy ecstasy-t szerezni, azok szerint – az egyébként nem 

létező – Relevin nevű szert is könnyű beszerezni. Ez a sajátosság a 

munkatársak esetében is megfigyelhető: azon munkatársak szerint, 

akik az amfetamin ellátottak általi megszerzését inkább könnyűnek 

tartják, 54,5% a Relevin ellátottak általi megszerzését is inkább 

könnyűnek tartják. Akik szerint nagyon könnyű az amfetamin 

megszerzése, azoknak a 75%-a szerint a Relevin megszerzése is 

nagyon könnyű.  
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16. ábra: Egyes kábítószerek (továbbá a „Relevin”) megszerzésének 

vélelmezett nehézsége az ellátottak szerint (N=101) 

 

17. ábra: Egyes kábítószerek (továbbá a „Relevin”) ellátottak általi 

megszerzésének vélelmezett nehézsége a munkatársak szerint 

(N=119-123) 
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„(…) a gyerekeimnek arra nincs pénze, hogy ilyen 

dolgokat vásároljanak. Tehát most ha azt nézem THC 

tartalmú, vagy marihuána, tehát ilyen dolgokat 

egyáltalán nem tudnak megvenni. Sem az ecstasyt, 

sem a speedet, sem az LSD-t, tehát ezeket nem.” (9. 

sz. interjú) 
 
A válaszadást megelőző 30 nap vonatkozásában 2 fő válaszadó tett 

említést valamilyen cannabis-származékon kívüli kábítószer-

fogyasztásról, mindketten ecstasy-fogyasztásról számoltak be. 

 

 

5.4 Új pszichoaktív anyagok használata az SMGYK 
ellátottjai körében 

 

Az új pszichoaktív anyagok problematikájával kapcsolatban az alábbi 

tényezőket vizsgáltuk: 

 Új pszichoaktív anyagok ellátottak általi hozzáférhetősége az 

ellátottak és a munkatársak szerint; 

 „Herbál” fogyasztásának összes alkalma az ellátottak 

körében; 

 „Kristály” fogyasztásának összes alkalma az ellátottak 

körében; 

 A fogyasztott új pszichoaktív anyagok típusa. 
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18. ábra: Új pszichoaktív anyagok megszerzésének vélelmezett 

nehézsége az ellátottak szerint életkor szerinti bontásban (N=101) 

 
Az új pszichoaktív anyagok beszerezhetőségének megítélését 

hasonlóan ítélték meg a válaszadók, mint a cannabis-származékokét. 

Egyfelől a beszerezhetőséget nem annyira nehéznek vagy könnyűnek 

ítélők a 13-18 évesek korcsoportjában jelennek meg, másfelől hasonló 

képet mutat az ellátottaktól és a munkatársaktól származó vélemények 

megoszlásának összevetése. 
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12. táblázat: Új pszichoaktív anyagok ellátottak által történő 

beszerezhetőségének vélelmezett nehézsége az ellátottak (N=101) 

és a munkatársak (N=124) szerint  

új pszichoaktív anyagok 

beszerzésének nehézsége 

ellátottak 

szerint (%) 

munkatársak 

szerint (%) 

lehetetlen 45,5 15,3 

nagyon nehéz 9,9 25,0 

inkább nehéz 6,9 20,2 

inkább könnyű 4,0 20,2 

nagyon könnyű 6,9 8,1 

nem tudja 26,7 11,3 

összesen 100,0 100,0 

 
A munkatársak becsléseinek megoszlását a szakirányú képesítés 

szintje szerinti bontásban a 19. számú ábra szemlélteti.  
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19. ábra: Új pszichoaktív anyagok ellátottak általi megszerzésének 

vélelmezett nehézsége a munkatársak szerint végzettségi szint 

szerinti bontásban (N=124) 

 
Élete során a válaszadó ellátottak 12,7%-a fogyasztott herbált17, 7,8%-

a kristályt18. 1-2 alkalomnál gyakoribb fogyasztásról a herbál 

vonatkozásában két fő, a kristály vonatkozásában egy válaszadó 

számolt be. A vizsgált mintában a herbálfogyasztás inkább lányok, a 

kristályfogyasztás inkább fiúk körében fordult elő (13. és 14. számú 

táblázat). A válaszadást megelőző 12 hónap vonatkozásában 4 fő 

számolt be valamilyen droghatású folyadék, 5 fő droghatású növényi 

törmelék fogyasztásáról. 

Másfajta új pszichoaktív anyag fogyasztásáról négy fő tett említést, 

ketten fűként, ketten biofűként azonosították be a kérdéses drog 

típusát.    

                                                           
17 Szintetikus kannabinoidok 
18 Szintetikus katinonok, dizájner stimulánsok 
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13. táblázat: Herbálfogyasztás alkalmainak száma az ellátottak élete 

során nem szerinti bontásban (N=102) 

herbálfogyasztási 
alkalmak száma 

A válaszadó neme 

fiú lány 

0 91,1% 84,2% 

1-2 6,7% 14,0% 

3-5 2,2% 0,0% 

6-9 0,0% 0,0% 

10-19 0,0% 0,0% 

20-39 0,0% 1,8% 

40 vagy több 0,0% 0,0% 

összesen 100,0% 100,0% 

 
14. táblázat: Kristályfogyasztás alkalmainak száma az ellátottak élete 

során nem szerinti bontásban (N=102) 

kristályfogyasztási 
alkalmak száma 

A válaszadó neme 

fiú lány 

0 88,9% 94,7% 

1-2 11,1% 3,5% 

3-5 0,0% 0,0% 

6-9 0,0% 1,8% 

10-19 0,0% 0,0% 

20-39 0,0% 0,0% 

40 vagy több 0,0% 0,0% 

összesen 100,0% 100,0% 
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5.5 Nyugtató- és altatóhasználat az SMGYK 
ellátottjai körében 

 

A nyugtatókkal és az altatókkal kapcsolatban az alábbi tényezőket 

vizsgáltuk: 

 Nyugtatók és altatók ellátottak általi hozzáférhetősége az 

ellátottak és a munkatársak szerint; 

 Orvosi rendelvényre történő nyugtató- és altatóhasználat az 

ellátottak körében; 

 Orvosi rendelvény nélküli nyugtató- és altatóhasználat az 

ellátottak körében; 

 Munkatársak becslései az ellátottak nyugtató- és 

altatóhasználatára vonatkozóan. 

 
Nyugtatók és/vagy altatók megszerzését a megkérdezett ellátottak 

56%-a tartja lehetetlennek, további 5, illetve 2% nagyon vagy inkább 

nehéznek. Azoknak a többsége, akik inkább könnyűnek (13%) vagy 

nagyon könnyűnek (5%) tartják ezeknek a gyógyszereknek a 

beszerzését, a 15-18 éves korcsoportba tartoznak. 
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20. ábra: Nyugtatók/altatók megszerzésének vélelmezett nehézsége 

az ellátottak szerint életkor szerinti bontásban (N=100) 

 
A munkatársak 13%-a tartja lehetetlennek, 19,5%-a nagyon nehéznek 

az ellátottak általi nyugtató és/vagy altatószerzést. A jelenség 

megítélésében szerepet játszik a válaszadó munkatársak szakirányú 

képesítésének szintje: a magasabban kvalifikált munkatársak kisebb 

arányban tartják lehetetlennek ezeknek a pszichoaktív szereknek az 

ellátottak általi megszerzését.19 

A munkatársak negyede véli úgy, hogy az ellátottak könnyen 

tudnak/tudnának altatót és/vagy nyugtatót szerezni.  

                                                           
19 Egy másik összefüggés arra mutat rá, hogy az alacsonyabban 

kvalifikált munkavállalói csoportokban kisebb a kérdéskörben 

bizonytalan – vagy azt egy anonim felmérésben felvállaló – 

munkatársak aránya. 
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21. ábra: Nyugtatók/altatók ellátottak általi megszerzésének 

vélelmezett nehézsége a munkatársak szerint végzettségi szint 

szerinti bontásban (N=123) 

 
A mintában szereplő válaszadók 18.8%-a fogyasztott már 

nyugtatót/altatót orvosi rendelvényre, többségük három hétnél 

hosszabb ideig. Orvosi rendelvény nélküli használatra a válaszadók 

10,9%-ának életében került sor. A visszaélésszerű 

gyógyszerhasználatra a három hétnél rövidebb időtartam jellemző.  

Korábbi gyermekvédelmi kutatásunkban mind az orvosi 

rendelvényre történő, mind pedig a visszaélésszerű 

gyógyszerhasználat vonatkozásában lényegesen alacsonyabb 

értékeket mértünk az ellátottak körében (Horváth et al., 2019). 
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15. táblázat: Nyugtató- és altatóhasználat az ellátottak körében 

(N=101) 

 
soha 

kevesebb 
mint három 

hétig 

három 
hétnél 
tovább 

összesen 

nyugtató/altató 
használata orvosi 
rendelvényre 

81,2 6,9 11,9 100,0 

nyugtató/altató 
használata orvosi 
rendelvény nélkül 

89,1 7,9 3,0 100,0 

 
A válaszadást megelőző időszakban a válaszadó ellátottak 3%-a 

fogyasztott eseti jelleggel, további 3% naponta nyugtatót. 

 

A válaszadást megelőző 30 nap kapcsán a munkatársak mind az 

orvosi rendelvényre történő, mind a visszaélésszerű 

gyógyszerhasználatra vonatkozóan 0 és 50% között becsülték az 

érintett ellátottak arányát. Előbbi esetben 5,74%, utóbbi esetben 

2,88% volt a becslések átlagértéke. A visszaélésszerű 

gyógyszerhasználatra vonatkozó becslések átlagos értéke fordítottan 

arányos a képesítési szinttel.   
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16. táblázat: Nyugtató- és altatóhasználat az ellátottak körében a 

munkatársak szerint, szakirányú képesítés szerinti bontásban (N=115) 

 a válaszadó szakirányú képesítése 

felsőfokú középfokú tanfolyam nincs 

A válaszadást 
megelőző 30 napban 
orvosi rendelvényre 
nyugtatót/altatót 
fogyasztó ellátottak 
vélelmezett aránya 

6,67 3,27 4,51 26,00 

A válaszadást 
megelőző 30 napban 
orvosi rendelvény 
nélkül 
nyugtatót/altatót 
fogyasztó ellátottak 
vélelmezett aránya 

0,84 1,75 3,28 19,00 

 
 

5.6 Energiaital- és kávéfogyasztás az SMGYK 
ellátottjai körében 

A koffeintartalmú élvezeti cikkek esetében az alábbi tényezőket 

vizsgáltuk: 

 Energiaital-fogyasztás a válaszadó életében, a válaszadást 

megelőző 12 hónapban, illetve 30 napban 

 Kávéfogyasztás a válaszadó életében, a válaszadást 

megelőző 12 hónapban, illetve 30 napban 

 

Energiaitalt a mintában szereplő ellátottak 81,6%-a fogyasztott már 

élete során. Az adatfelvételt megelőző 12 hónapban a válaszadók 

70,6%-a, az adatfelvételt megelőző 30 napban a válaszadók 52,9%-a 

(a 15 év alattiak 35%, a 15 éves vagy idősebbek 63,9%-a)  fogyasztott 

energiaitalt. A válaszadók bő egyharmada (34,3%) legalább 6 
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alkalommal fogyasztott energiaitalt a válaszadást megelőző 

hónapban.  

A Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban az 

energiaital fogyasztás havi- és életprevalencia adatai hasonló képet 

mutatnak, ugyanakkor az adatfelvételt megelőző hónapban legalább 6 

alkalommal energiaitalt fogyasztó ellátottak aránya ebben az 

intézményben lényegesen alacsonyabb, 16% volt (Horváth et al., 

2019). A családban nevelkedő általános iskolások körében a 

válaszadást megelőző 30 napos prevalencia jelen kutatás azonos korú 

ellátottjaira vonatkozó értéknél 12 százalékponttal alacsonyabb 

(22,9%), a középiskolások körében pedig közel 20 százalékponttal 

magasabb (82,4%). Ugyanakkor az előző havi, legalább hat 

alkalommal történő fogyasztásról csak a megkérdezett középiskolások 

11%-a számolt be (Horváth és Molnár, 2019).  

 

22. ábra: Energiaital-fogyasztás az ellátottak körében (N=102-103) 

 
Az energiaital-fogyasztás intenzitása 12-13 éves korban nő meg, 

maximumát a 16 (fiúk) és a 17 évesek (lányok) körében éri el.  
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23. ábra: Az életkor és a válaszadást megelőző 30 napban történő 

energiaital-fogyasztás kapcsolata nem szerinti bontásban (N=100) 

 
 

 
Kávét a mintában szereplő ellátottak 49%-a fogyasztott már élete 

során. Az adatfelvételt megelőző 12 hónapban a válaszadók 36,6%-a, 

az adatfelvételt megelőző 30 napban a válaszadók 26,7% fogyasztott 

kávét. A válaszadók 4%-a tekinthető olyan fogyasztónak, aki napi 

rendszerességgel kávézik. (24. számú ábra) 

A családban nevelkedő általános iskolásoknál is inkább a kávézás 

kipróbálása, és csak kismértékben annak rendszeres gyakorlása 

jellemző. Ezzel szemben a középiskolások körében a napi 

rendszerességgel kávét fogyasztók aránya 34,4% (Horváth és Molnár, 

2019). 

A kávéfogyasztás nemmel és életkorral való összefüggését 

szemléltető ábra alapján megállapítható, hogy a szokás elsősorban az 

idősebb (17-19 éves) lány ellátottakra jellemző. (25. számú ábra) 
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24. ábra: Kávéfogyasztás az ellátottak körében (N=101-102) 

 
 

25. ábra: Az életkor és a válaszadást megelőző 30 napban történő 

kávéfogyasztás kapcsolata nem szerinti bontásban (N=99) 
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6. A szerfogyasztásra ható tényezők 
sajátosságai 

 

6.1 Szabadidő-eltöltési szokások és szerhasználat 

A fiatalok káros szenvedélyeinek kialakulására a szabadidő eltöltési 

szokásaik és szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférésük 

egyértelműen hatással van. Míg a szervezett szabadidő eltöltési 

formák csökkentik a fiatalok szerhasználatát, addig a 

rizikómagatartásokhoz kapcsolható és társadalmilag kevésbé preferált 

szabadidős tevékenységeket választó fiatalok körében az egészséget 

veszélyeztető tényezők kialakulásának nagyobb esélye áll fenn 

(Kovács és Szigeti, 2017; Mátóné, 2010). Rákó (2014, p. 83) szerint „a 

szabadidős tevékenységek támogatják az intézmények munkáját 

abban, hogy a gyerekekre irányuló gondoskodó, védelmező, 

kompenzáló funkcióikat teljesíteni tudják”. Emellett befolyásolják a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek életkörülményit, és 

fejlesztik az ellátottak azon képességit és készségeit, amelyek a 

jövőben felmerülő problémáik megoldásához szükségesek (Gilligan, 

1999, idézi Rákó, 2014, p. 85).  

 

Elekes és Paksi (2005) eredményei azt mutatják, hogy a 

gyermekotthonban élő fiatalok körében is leginkább az „eljárós” 

szabadidős tevékenységek, illetve a motorozás és a pénznyelő 

automatákkal történő játék eredményez szignifikánsan magasabb 

droghasználatot, míg az olvasás védőfaktorként azonosítható. 

Mátóné (2010) a szabadidős tevékenységek és a pszichoaktív 

szerek fogyasztásának összefüggéseit elemezte, és a 

rizikómagatartáshoz kapcsolható szabadidős tevékenységek (diszkók, 

bárok, kocsmák látogatása), illetve a kevésbé igényes tevékenységek 

(shoppingolás, plázázás, barátokkal való lófrálás), valamint a 

szerhasználat között szignifikáns összefüggést talált. Megállapította, 

hogy a kortárscsoportokhoz kötődő szabadős tevékenységek 
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rizikófaktort jelentenek, noha a sport kivételt képez, mivel a 

sportteljesítmény fenntartása végett akár protektív tényező is lehet. 

A Magdolna negyed területén élő 14 és 20 év közötti szerhasználó 

és veszélyeztetett fiatalok körében készült mélyinterjús kutatás 

eredményei is alátámasztják, hogy a szerhasználók délutáni 

elfoglaltsága többnyire a barátokkal való csavargás, de több 

interjúalany is említette, hogy hetente többször, akár minden 

hétköznap edzőterembe jár „gyúrni”. Ugyanakkor a fiatalok többsége 

hiányolja azokat a sportolási lehetőségeket, ahol „le tudják vezetni a 

felesleges energiát” (Arnold et al., 2010). Ehhez hasonló 

eredményeket mutat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szegregált 

településein készült felmérés is: a fókuszcsoportos interjúkból ugyanis 

kiderült, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknak nincs lehetőségük 

olyan kulturált szabadidős tevékenységekre, amelyek protektíven 

hatnának az érintettek egészségmagatartására (Ludescher, 2017).  

Az ESPAD eredményei szerint az elmenős szabadidős 

tevékenységek (például bulizás vagy barátokkal való mászkálás) 

szoros kapcsolatban állnak a gyakoribb dohányzással és az 

alkoholfogyasztással. A legalább heti gyakoriságú esti lődörgés, 

bulizás, nyerőgépezés, illetve a könyvolvasás hiánya pedig 

szignifikánsan jellemzőbb az egyéb pszichoaktív szereket 

használókra, és a gyakran bulizók körében kétszer jellemzőbb a 

pszichoaktív szerek, háromszor jellemzőbb az új designer szerek 

használata a populáció átlagához képest. Ugyanakkor minél inkább 

jellemző a sportolás, olvasás vagy internethasználat, annál kevésbé 

jellemző a rendszeres dohányzás a fiatalok körében (Elekes, 2016b; 

Elekes, 2016c; Nyírády, 2016). 

A Periféria Egyesület és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Munka Kutatócsoportja által megvalósított kutatásban 

Kovács (2017) a sportolás különböző formái és az rizikómagatartások 

közötti összefüggéseket vizsgálta telepszerű körülmények között élő 

családokban nevelkedő (668 fő) és szakellátásban nevelkedő (222 fő) 

gyerekek és fiatalok körében. A felmérés eredményei alapján 

megállapította, hogy a rendszeres mérsékelt és intenzív edzés több 

rizikómagatartással szemben védőfaktorként funkcionál (például 

alacsonyabb mértékű dohányzást eredményez), ugyanakkor az erős 
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intenzitású sporttevékenységet végzők körében a legmagasabb a napi 

rendszerességgel dohányzók aránya. Az ittasság szempontjából a 

szinte napi rendszerességgel végzett mérsékelt intenzitású testedzés 

számít rizikófaktornak, és az erősítő, súlyzós, testépítő edzéseket 

választók fogyasztanak leggyakrabban valamilyen egyéb kábítószert. 

Összességében tehát elmondható, hogy míg az intenzív aerob és 

kardió edzés alacsonyabb dohányzással és túlzott mértékű 

alkoholfogyasztással jár együtt, addig az erősítő és testépítő jellegű 

edzések inkább az egyéb kábítószerek használatát idézhetik elő. 

Rákó (2014) a Hajdú-Bihar megyei gyermekvédelmi 

intézményekben élő 13-25 éves gyerekek szabadidős tevékenységeit 

vizsgálva megállapította, hogy 96%-uk napi két óránál több 

szabadidővel rendelkezik. A hétköznapokon a fiatalok jellemzően az 

intézményben tartózkodnak, illetve barátaiknál, ugyanakkor 32%-uk 

hetente, 15%-uk pedig havonta szórakozóhelyre is eljár. A 

„szubkulturális” tereket (kocsma, kávéház, diszkó) a 

gyermekotthonban élők nagyobb arányban látogatják, mint a 

lakásotthonban élők (45% vs, 21%); a gyermekotthonban élő 

megkérdezettek 13%-a naponta, 30%-a pedig hetente eljár 

kocsmákba. Emellett elmondható, hogy inkább a fiúkra, illetve a nem 

cigány gyerekekre jellemzőbb ez a szabadidőeltöltési forma.  

A vizsgálat eredményei szerint az intézményben élő fiatalok 

körében a tévénézéssel töltött idő jelentős. A megkérdezettek 89%-a 

naponta tévézik, közel 50%-uk naponta 3 órát vagy többet.  A tévézés 

mellett a zenehallgatás jelent kikapcsolódást a gyerekek számára: a 

megkérdezettek fele napi 1-2 órát zenehallgatással tölt, 20%-uk pedig 

négy óránál is többet. Míg tévézéssel inkább a lakásotthonban élők 

töltik az időt, addig a zenehallgatásra fordított idő inkább a 

lakásotthonokban élőkre körében jelentősebb.  Az internethasználat a 

gyermekotthonokban élők körében nagyobb arányú, 42%-uk napi 1-2 

órában használja, míg a lakásotthonban élők körében az internet ilyen 

gyakoriságú használata 35%-ban jellemző. A számítógépes játékok 

ugyanakkor kevésbé elterjedtek a megkérdezettek szabadidős 

tevékenységei között, amelynek okát a szerzők abban látják, hogy az 

otthonok többsége nem rendelkezik saját számítógéppel. 

Mobiltelefonnal viszont a gyermekotthonban élők 29%-a, a 
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lakásotthonban élők 54%-a rendelkezik, így lehetőségük van arra, 

hogy mobiltelefonos játékokkal játszanak.  

A sportolással kapcsolatos eredmények azt mutatják, hogy a 

gyermekotthonban élő gyereknek 38%-a sportol rendszeresen, 

többségük naponta egy órát. Akik nem sportolnak, okként 35%-ban a 

lustaságra, 9%-ban az időhiányra hivatkoztak, 4%-uk pedig úgy 

nyilatkozott, hogy a lehetőségek hiánya miatt nem tud sportolni. Végül 

a kutatás eredményei arra is felhívják a figyelmet, hogy az 

intézményben élő fiatalok a kulturális értékkel bíró intézmények 

(színház, múzeum, hangverseny) látogatása tekintetében 

„minimálbefogadók”; 40,7%-uk egyáltalán nem olvasott könyvet az 

adatfelvételt megelőző év során, könyvtárba 65%-uk ritkán vagy soha 

nem járt.  

Horváth et al. (2019) Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc 

Gyermekotthon dolgozói körében készített interjús felmérésének 

eredményei szerint a szerhasználat szempontjából protektív tényezőt 

jelent a szabadidő-eltöltés strukturált jellege. Az interjúalanyok 

pozitívnak értékelték, hogy a gyermekvédelmi intézményekben olyan 

programok szervezésére van lehetőség, ami sok családban nevelkedő 

fiatalnak nem adatik meg, ebből kifolyólag az ellátottak hasznosan 

töltik szabadidejüket. Ennek ellenére az intézmény dolgozói kiemelték, 

hogy az ellátottak önállóan kevésbé kapcsolódnak be ezekbe a 

szervezett szabadidős tevékenységekbe, emiatt folytonosan 

ösztönözni és irányítani kell a különféle programokon való részvételt.  

Az egyik interjúalany meglátása szerint szerhasználatra jellemzően az 

engedély nélküli eltávozások alkalmával kerül sor, ami az érintettek 

szabadidő-eltöltési szokásait is megváltoztatja: a különféle szereket 

használó fiatalok kevésbé motiválhatók a közös programokon való 

részvételre, idejük nagy részét magányosan, zenehallgatással töltik, 

vagy olyan társaságban vannak, ahol hozzájutnak ezekhez a 

szerekhez. Az egyik interjúalany viszont arról számolt be, hogy az 

intézményi programok általában szervezetlenek és nem kötik le a 

fiatalokat, ami meghatározó abban, hogy a gyermekvédelmi 

intézményekben élő ellátottak kipróbálnak és használnak különféle 

legális és illegális kábítószereket.  
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Az SMGYK minden vizsgált telephelyén odafigyel a szakmai stáb arra, 

hogy az ellátottak számára sokszínű és fejlesztő hatású 

tevékenységekkel töltsék ki az ellátottak szabadidejét. Amint azt az 

egyik válaszadó megfogalmazta, ennek szükséges előfeltétele a 

munkatársak motiváltsága is.   

 

„(…) a felnőttnek nagy szerepe van abban, hogy hogyan 

tudja motiválni őket, milyen eszközökkel, illetve hogy a 

felnőtt mennyire motivált. Nagyon sokszor van olyan, 

hogy először a felnőttet kell motiválni arra, hogy igenis, 

te most azért vagy itt, hogy ezeknek a gyerekeknek 

olyan szabadidő hasznos eltöltését biztosítsad, amiben 

sikerélménye is van a gyereknek. És amikor a felnőtt 

motiválása megfelelő, akkor onnan már könnyebben 

megy a gyerek bevonása is. Persze, ha ellenálló a 

felnőtt, és azt hangsúlyozza, hogy nem, mert már 

megint, meg inkább tévét nézzünk, akkor ez nagyon 

nehezen megy.” (5. sz. interjú) 

 

Az ellátottak egyes szabadidős tevékenységének 

gyakoriságának megoszlását a 26. sz. ábra szemlélteti. 
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26. ábra: Egyes szabadidős tevékenységek gyakorisága az ellátottak 

körében (N=102-105) 

 
 
Az unatkozás egyértelműen kapcsolatban van bizonyos 

szerhasználati mintázatokkal: azok az ellátottak, akik minden nap vagy 

majdnem minden nap unatkoznak, nagyobb arányban dohányoztak 

(66,7% vs. 50%), fogyasztottak szeszesitalt (40,4% vs. 32,6%) és 

energiaitalt (56,9% vs. 49,4%), mint azok, akik ennél ritkábban 

unatkoznak. (A többi vizsgált szerhasználati mintázat vonatkozásában 

nem találtunk ilyesfajta összefüggést.) 
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Az interjús adatfelvétel során több munkatárs is az unatkozás 

elkerülését célzó eszközként utalt az ellátottak szabadidejének 

kitöltésére.  

 

„Rengeteg programot tartunk nekik, pont azért, hogy 

lekössük őket, mert hogyha nincsenek lekötve, akkor 

jönnek elő azok a problémák, amik a bezártság miatt 

vannak, a rácsok miatt vannak, satöbbi miatt vannak. 

Ha mozgatjuk őket, lekötjük a figyelmüket, akkor ezeket 

azért lehet mérsékelni.” (2. sz. interjú) 

 

„[s]ok lehetőséget ajánlunk fel nekik, de ennek ellenére 

most is szinte folyamatosan azt halljuk, hogy 

»unatkozok, mit csináljak?« Mert ha rájuk bízzuk, akkor 

nem biztos, hogy elfoglalják magukat. De így, hogy 

rendszeres programok vannak és invitáljuk őket, így 

sokkal egyszerűbb. Nagyon szívesen vesznek részt.” 

(3. sz. interjú) 

 

„Szervezett programoknak kell lenni, mivel a gyerekek 

nagyon sok helyről, sokféle háttérrel jöttek, tehát 

irányított foglalkozások. De mindig van. 

Szabadidejükben minden van. Nyílván, ha nincs kedve, 

akkor ő nem vesz részt, passzív résztvevője ennek a 

dolognak, ő nézi. De nincs ilyen, nagyon szeretik.” (4. 

sz. interjú) 

 

Elekesi és Paksi (2005) fentebb ismertetett kutatási eredményéhez 

hasonlóan az esti eljárós programok az SMGYK ellátottjai körében is 

kockázati tényezőként azonosíthatók be. Az ilyen típusú programokon 

való részvétel, illetve annak nagyobb gyakorisága minden vizsgált 

szerhasználati típus esetében magasabb havi prevalencia értékekkel 

jár együtt. A hivatkozott másfél évtizedben a nyerőgépekre vonatkozó 

szabályozás megváltozott, így az egykor meghatározó kockázati 

tényező jelentősége elhanyagolhatóvá vált (l. 26. sz. ábra).  
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Az aktív sportolás protektív tényező. Azok közül, akik napi 

rendszerességgel vagy majdnem minden nap sportolnak 36% gyújtott 

rá a válaszadást megelőző egy hónapban. Az ennél ritkábban vagy 

egyáltalán nem sportoló ellátottak körében ez az érték 66,7%. A 

megelőző havi energiaital-fogyasztás vonatkozásában ez a két érték 

32, illetve 60,8% volt. Szeszesital-fogyasztás és cannabisszármazék-

használat szempontjából nincs különbség a gyakrabban és a ritkábban 

– vagy egyáltalán nem – sportoló ellátottak között.  

 

„Tehát napi szinten röplabda, kosárlabda, pingpong, 

petanque, meg sorolhatnám. Íjászat, darts. Szinte 

minden nap van valami sportprogram, általában 

vacsora után. (3. sz. interjú) 

 

A gyakori telefonos játék kismértékben összekapcsolódik a 

dohányzással: a gyakrabban (majdnem minden nap vagy minden nap) 

játszó ellátottak körében magasabb a megelőző 30 napban rágyújtók 

aránya (62,5%), mint a ritkábban játszók között (56,4%).  

A mindennapos vagy majdnem mindennapos számítógépes játék 

minden vizsgált pszichoaktív szerhasználati típus esetében 

alacsonyabb arányszámokat mutatott, azonban ez az összefüggés 

életkori sajátosságokkal magyarázhatók: az intenzívebben játszó 

ellátottak átlagosan 1,7 évvel  fiatalabbak mint a ritkábban játszók, és 

ezzel magyarázható a szerhasználatot leíró változók átlagértékei 

közötti eltérés.20Az internetezés esetében szintén az életkor 

eredményezi szerhasználati mintázatokkal való összefüggést: a 

minden nap netezők pszichoaktív szerhasználata jelentősebb, mint az 

internetet ritkábban böngészőké, azonban ez a két csoport 

átlagéletkora közötti különbségből (1,8 év) következik.  

   

                                                           
20 Fontos megemlíteni, hogy az életkori eltérés a gyakrabban és a 

ritkábban sportolók között is fennáll – a gyakrabban sportolók 

fiatalabbak –, azonban a sport protektív jellege az egyes kohorszokon 

belül is kimutatható.  
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A szabadidős programok témaköre kapcsán az egyik válaszadó 

munkatárs az egyedüllét biztosításának jelentőségére hívta fel a 

hangsúlyt. 

 

„(…) sokkal többet vannak foglalkoztatva, mint egy 

családban élő gyermek.  És tulajdonképpen, ha 

végiggondoljuk, egy családban élő gyerek be tud 

vonulni a szobájába, és kicsit le tud ülni, kicsit relaxálni 

tud magában. A mi gyerekeink erre képtelenek, mert 

össze vannak zárva. Egy lakásotthonban nyolc gyerek 

van, és olyan nincs, hogy egyedül van. Tehát inkább ez 

a probléma, nem az, hogy most foglalkoztatva van-e a 

gyerek vagy nincs. Tehát nincs személyes terük a 

gyerekeinknek. Tehát sokkal nagyobb problémát látok 

ebben, mint abban, hogy foglalkoztatva van-e a gyerek, 

vagy nincs.” (9. sz. interjú) 
 

 

6.2 Szociokulturális tényezők a fiatalok 
szerhasználatában 

A fiatalok egészségmagatartását elemző tanulmányokban nagy 

hangsúly helyeződik a családok társadalmi-gazdasági jellemzőinek 

feltárására, amely az egészségben tapasztalható különbségek és 

egyenlőtlenségek mellett a fiatalok szocializációjára, iskolai 

pályafutására és társadalmi beilleszkedésére is egyértelmű hatással 

van (Hüse, Szoboszlai és Fábián, 2017). A szocioökonómiai helyzet 

(SES) a családi háttér egyik olyan jellemzője, amely a társadalomi, 

gazdasági és foglalkozási státuszt foglalja magába, és legfontosabb 

mutatójának a jövedelem, iskolázottság és a foglalkozás tekinthető 

(Örkény – Arnold, 2014). A SES egyértelműen összefügg az 

egészségmagatartás kedvezőtlen mintázataival, noha a 

rizikómagatartásokkal kapcsolatban kevésbé egyértelműek az 

eredmények (Kovács – Szigeti, 2017; Örkény – Arnold, 2014). 

Mátóné (2010) 2008 őszén középiskolás diákok (489 fő) 

szerhasználati szokásait vizsgálta, és eredményei alapján 
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megállapította, hogy a szülők iskola végzettsége, illetve anyagi 

helyzete sem mutat szignifikáns összefüggést a fiatalok 

dohányzásával, alkoholfogyasztásával, illetve kábítószer-

használatának prevalenciájával. A budapesti Magdolna negyedben 

élő, 14 és 20 év közötti fiatalok körében készített interjús felmérés 

eredményei is hasonló képet mutatnak: a szerhasználó fiatalok 

családjuk anyagi helyzetét jónak vagy átlagosnak tekintették, csak 

néhány interjúalany nyilatkozott úgy, hogy a megélhetésük nagyon 

nehéz és az állandó létbizonytalanság különösen megterhelő 

családjuk számára (Arnold et al., 2010). A 2015-ös ESPAD kutatás 

eredményei ugyanakkor ennél változatosabb képet mutatnak.  Az 

alkoholfogyasztás tekintetében Elekes (2016c) megállapította, hogy a 

felsőfokú végzettségű szülők gyermekinél ritkábban fordul elő 

nagyivás és lerészegedés, mint az alacsonyabb végzettséggel 

rendelkező szülők gyermekeinél.  Az apa és az anya iskolai 

végzettsége a dohányzással is szignifikáns kapcsolatban van, szintén 

az alacsonyabb végzettségű szülők gyermekei körében mutatnak 

nagyobb dohányzási gyakoriságot az adatok. A pszichoaktív 

szerhasználat vonatkozásában pedig elmondható, hogy legkevésbé 

azoknak a családoknak a gyerekei fogyasztanak drogokat, ahol az 

anya felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Emellett a napi szintű 

energiaital és kávéfogyasztás is inkább az alacsonyabb iskolai 

végzettségű szülők gyerekeit jellemzi, míg a havi prevalencia értékek 

a felsőfokú végzettségű szülők gyermekei körében magasabbak. A 

szubjektív anyagi helyzet figyelembevételével is hasonló 

eredményeket mutatnak az adatok: minden szertípus esetében a 

gyakoribb és nagyobb mennyiségben történő fogyasztás az átlag alatti 

anyagi helyzetben élők körében a legnagyobb, a tiltott, a 

droghasználati és a designer szerek fogyasztása tekintetében pedig 

nincsenek különbségek az eltérő anyagi helyzetű családok gyermekei 

között (Elekes, 2016b; Elekes, 2016c; Elekes, 2016d; Nyírády, 2016). 

A nagyivás ugyanakkor a legjobb anyagi helyzetben élőkre a leginkább 

jellemző (Elekes, 2016c), ami részben a jobb anyagi háttérrel, a több 

zsebpénzzel, részben a liberálisabb neveléssel magyarázható 

(Kovács és Szigeti, 2017; Mátóné, 2010). A HBSC eredményei szerint, 

míg a dohányzás és a szélsőséges ivás – az ESPAD eredményekhez 
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hasonlóan – a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű tanulókra 

jellemzőbb, addig az egyéb drogfogyasztás tekintetében nem 

mutatható ki egyértelmű kapcsolat (Örkény és Arnold, 2014). 

A Periféria Egyesület és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Munka Kutatócsoportja által megvalósított kutatásban a 48 

szülővel készített interjús felmérés eredményei is azt mutatják, hogy a 

családok hátrányos társadalmi helyzete, a szülők alacsony iskolai 

végzettsége és inaktív státusza a gyermekek nevelésében negatív 

hatással bír. A szülők a telepszerű körülmények között élő, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei fiatalok gyakori biofű használatáról számoltak 

be, amely még az alkoholnál is olcsóbb, ezért elérhető a 

legalacsonyabb jövedelműek számára is (Hüse, Szoboszlai és Fábián, 

2017), és úgy gondolják, hogy „megóvni a következő generációt csak 

a szegregátumból való elköltözéssel lehetne” (Ludescher, 2017, p. 

202.). A hátrányos szociális helyzettel és alacsony társadalmi státussal 

jellemezhető, szegregálódott városrészeken ugyanis a társadalmi 

hátrányok halmozódnak, ami fokozott bűnözéssel, alkohol- és 

drogfogyasztással és beszűkült életkilátásokkal jár együtt (Kovács és 

Szigeti, 2017). 

Noha a témában született vizsgálatok eredményei kimutatják, hogy 

a szocioökonómiai helyzet egyértelműen befolyásolja a fiatalok 

szélsőségesebb fogyasztási szokásainak kialakulását, Elekes és 

Paksi (2005, p. 51) úgy gondolják, hogy gyermekvédelmi 

gondoskoládban élő gyermekek esetében „sem a vér szerinti család, 

sem pedig a nevelőcsalád fontosabb jellemzői nincsenek befolyással 

a fogyasztási szokásokra”. A szerzők megállapításaihoz hasonlóan a 

Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) is felhívja 

a figyelmet arra, hogy a családtagok és gyermekek drogfogyasztása 

közötti ok-okozati összefüggés nem kellően bizonyított, mivel más 

tényezők, például a stresszes élethelyzetek és a kortársak 

szerhasználata is fontos szerepet játszik a fiatalok szerhasználatában 

(EMCDDA, 2008b). 

Az egészség-, illetve rizikómagatartás kialakulása hosszú 

folyamat, amelyben az intraperszonális és interperszonális 

tényezőkkel kölcsönhatásban a kulturális és környezeti faktorok is 
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fontos szerepet játszanak. A szociökonómiai státusz mellett a 

családszerkezet, a hagyományok és etnikai értékek, valamint a 

lakókörnyezet erőforrásai és jellemzői mind olyan tényezők, amelyek 

a fiatalok egészségmagatartását befolyásolják (Kovács és Szigeti, 

2017). 

A II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon dolgozói körében készített 

interjús felmérés eredményei azt mutatják, hogy az ellátottak 

szerhasználatának hátterében a biológiai család szociokulturális 

jellegzetességei állnak. Az interjúalanyok arról számoltak be, hogy 

azok a gyerekek, akik idősebb korban kerülnek gyermekvédelmi 

intézményekbe, rendszerint már a gyermekvédelmi gondoskodásban 

történő elhelyezést megelőzően is használnak különféle drogokat, és 

jellemzően a családtagok szerhasználata miatt kerül sor az ilyen 

körülmények között nevelkedő gyerekek körében a szerhasználati 

problémák kialakulására (Horváth et al., (2019).  

Az állami gondoskodásban élő gyerekek szerhasználata és a 

családi héttér közötti összefüggést számos tanulmány (például Barn 

and Tan, 2015; Darker, Ward and Caulfield, 2008; Dörrie et al., 2014; 

Kalland et al., 2006; Knuiman et al., 2015; Olszewski, Burkhart and Bo, 

2010; Rákó, 2014; White et al., 2008) vizsgálta. A kutatások 

eredményei rámutattak arra, hogy a gyermekvédelmi intézményben 

élő gyerekek családjában jelentkező problémák olyan akadályokat 

jelentenek, amely gátolják a gyermekek számára megfelelő 

szocializációs színtér kialakítását. Ezekben a kiszolgáltatott 

családokban (vulnerable families) magas a szerhasználati problémák 

és konfliktusok előfordulása, jelentős részük anyagi nehézségekkel 

küzd (EMCDDA, 2008b). 

A drogproblémákkal küzdő szülők gyermekei ki vannak téve a 

családon belüli elhanyagolásnak és bántalmazásnak (rossz 

bánásmód) (Bancroft et al., 2004; Baldwina et al., 2019; Barnard and 

Barlow, 2003), és körükben a mentális megbetegedések 

kialakulásának kockázata igen magas (Cecil et al., 2017; Petrenko et 

al., 2012), amely összefüggést mutat a későbbi szerhasználati 

problémákkal (White et al, 2006). Egy navahók körében készült 

vizsgálat eredményei kimutatták, hogy a gyermekkori fizikai 

bántalmazás a felnőttkorban kialakuló alkoholfüggőség kockázati 



 

122 

tényezőjének tekinthető (Kunitz et al., 1998). Boles et al. (2005) 

vizsgálati eredményei alapján megállapította, hogy azoknál a 

gyerekeknél, akik gyermekkorukban szexuális zaklatást éltek át, 

nagyobb az esélye a későbbi alkoholfogyasztással és a 

droghasználattal kapcsolatos problémák kialakulásának Rohde, 

Lewinsohn and Seeley (1996) 14-18 éves serdülők körében készített 

vizsgálatának eredményei szerint pedig a pszichiátriai betegségek 

(például komorbid szorongásos rendellenességek vagy viselkedési 

zavarok) kialakulása jellemzően megelőzi a problémás 

alkoholfogyasztást.  

A Kinship Carers European Project (2009) eredményei szerint 

Európában gyermekek és fiatalok százezreit gondozzák más 

családtagokat vagy távolabbi rokonok a szülők alkohol- és kábítószer-

problémái miatt. Az Alkohollal Kapcsolatos Problémák Megelőzésével 

Foglalkozó Állami Ügynökség (The State Agency for the Prevention of 

Alcohol-Related Problems – PARPA) becslései szerint 

Lengyelországban a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 

gyermekek 90%-ának biológiai szülei alkoholisták (PAPRA, 2008; 

idézi: Knuiman et al., 2015). Egy finnországi, nevelőszülőknél történő 

elhelyezés kockázati tényezőit feltáró tanulmány eredményei szerint a 

vizsgálatba bevont 234 fő nevelőcsaládnál elhelyezett gyermek 76%-

ának egyik vagy mindkét szülője problémás alkoholfogyasztó. A 

tanulmány emellett kockázati tényezőként azonosította az anyák 

mentális egészségügyi problémáit, illetve a családon belüli erőszakot 

és elhanyagolást (Kalland and Sinkkonen, 2001). Magyarországon a 

70-es években Hanák (1978; idézi Rákó, 2014) készített feltáró 

kutatást 229 fő nevelőotthonban élő ellátottal és szüleikkel, valamint 

21 olyan fiatallal, akik már kikerültek a gyermekvédelmi 

gondoskodásból. Kutatási eredményei alapján megállapította, hogy az 

állami gondozott gyerekek családjainak 74%-ában figyelhető meg az 

egyik vagy mindkét szülő deviáns magatartása, amelynek a 

leggyakoribb formája az alkoholizmus. Vidra Szabó (2001) „Az állami 

gondozottak értékvilága” című kutatásában 26 fővárosi és vidéki 

gyermekotthonban 1 116 fő 18 évesnél fiatalabb gyermek iratanyagát 

tanulmányozta. A vizsgált dokumentumok közül 721 esetben talált 

olyan adatot, amikor az intézeti elhelyezésért a szülő tehető felelőssé, 



 

123 

leggyakrabban a túlzott alkoholfogyasztás és az ebből eredő agresszió 

miatt. A beutalási okok között megjelent még a kedvezőtlen 

lakáshelyzet, illetve hajléktalanság, a munkanélküliség, a kedvezőtlen 

szociális helyzet, az egészségügyi problémák, a zaklatott idegállapot, 

a kórházi kezelés, valamint az öngyilkossági kísérlet is.  

Mivel az intézetbe kerülés leggyakoribb oka a szülők 

szerhasználata, ezért gyakori, hogy a gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő gyerekeknél magzati alkohol 

spektrumzavarok (Fetal Alcohol Spectrum Disorders –FASD) 

alakulnak ki. A magzati életben alkoholhatást elszenvedett gyerekek 

már születésüktől kezdve ingerlékenyebbek és szellemi képességeik 

jellemzően gyengébbek, gyakori náluk a figyelemzavar, a 

beszédfejlődési nehézségek, később pedig tanulási, viselkedési és 

szerhasználati problémák jelentkeznek (Bakhireva et al., 2018; Dörrie 

et al., 2014).  

May et al. (2014) becslései szerint az Egyesült Államokban a FASD 

a családban nevelkedő iskoláskorúak mindössze 2–5%-át érinti, ezzel 

szemben a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyerekek 

17%-ánál fordul elő (Lange et al., 2013). Náluk a prenatális 

alkoholexpozíció (prenatal alcohol exposure –PAE) miatti fetális 

alkohol szindróma (Fetal Alcohol Syndrome –FAS) – a spektrumzavar 

legsúlyosabb típusa – 10-15-ször gyakoribb, mint a családban 

nevelkedő gyerekeknél (Astley et al., 2002). Ugyanakkor Bakhireva et 

al. (2018) kutatási eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok körében a 

magzati alkoholspektrum-betegségek diagnosztizálására rendszerint 

nem kerül sor, így az érintett gyerekek nem kapják meg azt a speciális 

gyermekorvosi ellátást és korai beavatkozást, amit betegségük 

indokolna. Kutatásában egy texasi gyermekgyógyászati klinikára, a 

PALs Fejlesztési Központba (PALs Developmental Center – PDC) 

2008 és 2014 között FASD értékelésre utalt 5 hónapos és 17 éves kor 

közötti ellátottak (N=681) eredményeit vizsgálta, és megállapította, 

hogy a FASD egyik legfontosabb diagnosztikai tulajdonsága21, az anya 

                                                           
21 A FASD négy legfontosabb diagnosztikai tulajdonsága: 

1) növekedési hiány (growth deficiency) 
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terhesség alatti alkoholfogyasztása (prenatal alcohol exposure –PAE) 

rendszerint ismeretlen, ebből kifolyólag magzati alkohol 

spektrumzavarok megállapítására nem kerül sor. A vizsgálatba bevont 

ellátottak 66%-ánál teljesült a FASD első három kritériuma, viszont a 

terhesség alatti alkoholfogyasztásról nem volt információ. Az 

gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekeket (a minta 

26,9%-a) majdnem háromszor nagyobb valószínűséggel sorolták az 

ismeretlen PAE csoportba.  

Vidra Szabó (2001; p. 21.) szerint az előzőekben felsorolt 

problémák miatt sok esetben „(…) nem marad más lehetőség, mint a 

gyerekek kiemelése a családból, és annak beismerése, hogy a 

visszahelyezésre nagyon kevés az esély. Kevés az esély, mert (…) 
varázsütésszerűen kellene megváltani azokat az embereket, akik nem 

kérnek a megváltásból – és akiknek a gyerek már csak nyűg a 

nyakukon”. Horváth et al. (2019) tanulmányában szintén megjelenik, 

hogy a gyermekvédelmi intézményekben dolgozók a biológiai 

családokban jelentkező problémák miatt a gyermekvédelmi 

szakellátásba vételt a szerhasználattal szembeni protektív 

tényezőként azonosítják. Ugyanakkor a Kábítószer és Kábítószer-

függőség Európai Megfigyelőközpontja (European Monitoring Centre 

for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) „Children’s voices” című 

jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy a tagállamok több mint felében 

nem biztosított a veszélyeztetett családok számára történő megelőző 

beavatkozás (Olszewski,Burkhart andBo, 2010). Emellett egy 

Eurochild (2010, p. 9.) jelentés kimondja, hogy „túlságosan gyakran 

történik meg a gyermekek kiemelése a családból, és kevésbé jellemző 

a szülők azon készségeinek javítása, amelyek elősegítik a gyermekek 

családba történő visszatérését”.  

 

Az SMGYK telephelyein bonyolított interjús adatfelvétel során az 

ellátottak szerhasználatát magyarázó tényezők között többször 

                                                           

2) FAS arcvonás (FAS facial phenotype) 

3) központi idegrendszeri károsodás vagy diszfunkció (CNS 

structural/functional abnormalities) 

4) szülés előtti alkoholfogyasztás (prenatal alcohol exposure –PAE) 



 

125 

előkerültek a szociokulturális háttér. Jellemzően azzal kapcsolatban 

került említésre a témakör, hogy a családból kiemelt gyermekekben 

már megszilárdult a biológiai család által képviselt értékrend. 

 

„Nem az intézményen múlik, hogy ilyenek a gyerekek, 

hanem sajnos rajtuk múlik. Hogy milyen helyről jöttek, 

milyen családból érkeztek, hogy szocializálódtak. Tehát 

mi már itt egy 10-12 éves gyereken nem nagyon tudunk 

változtatni, mert már akkor kialakul neki az énképe.” 

(13. sz. interjú)   

Az otthonról hozott minta az esetek többségében egy olyasfajta 

dohányzási kultúrát is magában foglal, amely a kiskorúak 

cigarettázását nem tekinti problematikusnak. Emiatt az ellátottak egy 

jelentős hányada nikotinfüggőként kerül a gyermekvédelmi 

szakellátásba, ami viszont nem rendelkezik kellő hatékonyságú 

eszköztárral az ilyen típusú addikció kezelésére. Tovább nehezíti a 

problémakezelést a biológiai családdal való kapcsolattartás, ami 

esetenként a szerhasználati zavar fennmaradásában is kiemelt 

szerepet kap:  

 

„Nagyon sok olyan növendék jön, aki már hosszú évek 

óta dohányzik. Tehát nem itt kezdi, meg nem pár hete 

kezdte, hanem hosszú évek óta. És sajnos az is 

gyakran előfordul, hogy szülő segíti ehhez hozzá, tehát 

a szülő veszi meg a dohányárut, és a szülő az, aki adja 

a gyereknek a cigarettát.” (2. sz. interjú)  

 

„(…) az összes gyerek, aki itt van, mindegyiknek 

dohányoznak a szülei. Amelyik még él, vagy tud róla, 

mert ugye van, aki nem is tud a szülőről. Mindegyiknek 

az alkohol mindennapos volt a családban. Tehát van 

olyan gyerekem, aki elmondta, hogy hatéves volt, 

amikor először berúgott. Tehát otthon mindig volt 

alkohol, az, hogy őneki az a minta, hogy apa, anya nem 

dolgozik, várják a segélyt, dohányoznak, jönnek a 

gyerekek sorban, mert sok lesz a családi pótlék, ezt ők 
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el is mondják. És annak örülök, hogy ők nem így 

gondolkodnak.(…) látják, hogy anya, apa mit csinál, el 

is mesélik azt, hogy akár tíz éve nem dolgozik, hogy az 

anyja 16 gyereket azért szült, mert mennyi a családi 

pótlék. És ők is már számolnak, hogy az mennyi pénz 

egy hónapban, mert ugye azt látja otthon. Főleg ha 

beteg a gyerek, akkor meg még magasabb az összeg. 

Tehát, hogy ők ezt tudják. És az a legfontosabb cél 

szerintem, nekünk a nevelőknek a legfontosabb feladat, 

hogy ez ne legyen minta.” (11. sz. interjú) 
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7. A szerhasználati problémák intézményi 
kezelése  

 

A fejezet első részében az intézmény szakmai dokumentumainak – 

alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, szakmai programok, 

házirendek – releváns részeit, másodig részében az intézményi 

dolgozóktól származó információkat ismertetjük. 

 

7.1 Szerhasználati problémák kezelésének 
megjelenése az intézmény szakmai 
dokumentumaiban 

 

7.1.1 Alapító okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat  

Az Alapító okirat (2017) a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, 

Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

alaptevékenységei közé sorolja a súlyos pszichés, vagy súlyos 

disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a 

kettős szükségletű gyermekek számára nyújtott speciális ellátást. 

(4.3.3. pont) 

   

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a munkaköri 

leírásokban explicit módon nem foglalkozik a szerhasználati 

problémák témakörével, azonban több olyan tevékenység is 

meghatározásra kerül, ami addiktológiai relevanciával bír: 

Nevelő az anyás lakásotthoni csoportban 

• „(…) Szervezi a szabadidő hasznos eltöltését, segít a helyes 

anyai attitűdök kialakulásában. 

• Együttműködik (…) a gyógypedagógussal, pszichológussal, 

gyermekvédelmi gyámmal, szakmai vezetővel.  

• A fejlesztésben, képzésben, a szabadidő eltöltésében irányító, 

aktív résztvevő. (…)" (SZMSZ, 2017:23) 



 

128 

Nevelő a lakásotthonokban/ gyermekotthoni csoportokban a 3 év feletti 

ellátottakkal: 

• „(…) Aprólékos részletességgel tanulmányozza valamennyi 

rábízott gyermek előéletét, amely segíti a gyermek 

megismerésében. (…) 

• Személye minta, személyiségével dolgozik, ezért nagyon 

fontos a személyes példa-mutatása. Legyen hiteles, 

követendő példa a neveltek előtt. (…) 

• Együttműködik (…) a gyógypedagógussal, pszichológussal, 

gyermekjóléti szolgálat családgondozóival, oktatási, nevelési 

intézmények pedagógusaival. (…) (SZMSZ, 2017:23-24) 

Pszichológus: 

• „A gyermekek bekerülése után haladéktalanul térképezze fel 

azok pszichés állapotát, szükség esetén irányítsa külső 

szakemberhez, vagy segítse a gyermeket a neki megfelelő 

egyéni vagy csoportos terápia alkalmazásával. (…) 

• Tartson kapcsolatot a Területi gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Szakértői Bizottságával, esetleg más szociális 

intézményekkel.” (SZMSZ, 2017:24) 

Nevelőszülői tanácsadó: 

• „(…) Tanácsadás keretében segíti a nevelőszülőt a 

gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában, szükség 

esetén a nevelőszülőt és/vagy a gyermeket megfelelő 

szakemberhez irányítja. (…)” (SZMSZ, 2017:25) 

Gyermekvédelmi asszisztens és gyermekfelügyelő: 

• „(…) Minden lehetséges eszközzel segíti a helyes 

szocializációt, bevonva a gyermekeket önmaguk és 

környezetük rendben tartásába, a csoportgazdálkodásba, 

étlapkészítésbe, bevásárlásba, főzésbe, terítésbe, 

mosogatásba, mosásba, takarításba, udvar tisztántartásába, 

társaik megsegítésébe, alkalmazza a jutalmazás és büntetés 

eszközeit.” (SZMSZ, 2017:27) 

 

Az SZMSZ 17.7. pontja rögzíti, hogy „[a]z Intézmény szakmai 

egységeinek teljes területén tilos a dohányzás”. 
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Az SZMSZ 7. számú mellékletét képezi a Somogy Megyei 

Gyermekvédelmi Igazgatóság Esélyegyenlőségi Programja, amelynek 

utolsó része a prevenciós programok bevezetésével és folytatásával 

foglalkozik. Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló 

módszerek közül a dokumentum a felvilágosítást (pl. felvilágosító 

előadások), a korai szűréseket, a társas-érzelmi készségek 

fejlesztését (pl. szituációs játékok), a kortárs csoportok szerepét (pl. a 

dohányzással kapcsolatban), a szülők bevonását és a kommunikáció, 

tömegkommunikáció témakörét nevesíti. A program megvalósítása és 

ellenőrzése az alábbiak szerint került meghatározásra: 

• „A program konkrét elemei az éves munkatervben kerülnek 

megfogalmazásra. 

• Az intézmény minden szakdolgozója részt vesz a feladatok 

megoldásában. 

• Az ellenőrzést a szakmai vezető folyamatosan végzi, a 

gyermekotthoni nevelők, gyógypedagógus félévente írásos 

tényekkel alátámasztott beszámolót készít.” (SZMSZ, 

2018:94) 

 

7.1.2 Szakmai programok 

 

Az I. sz. Lakásotthoni Hálózat szakmai programja 

 

Az SMGYK I. sz. Lakásotthoni Hálózatához a mesztegnyői Napsugár 

Lakásotthon, a kéthelyi Szivárvány Lakásotthon, illetve a kutatás 

időszakában felújítás alatt álló, böhönyei Pitypang Lakásotthon 

tartozik. A Napsugár Lakásotthon 12 fő, a Szivárvány Lakásotthon 10 

fő 3-24 éves korú gyermek és fiatal felnőtt részére nyújt bentlakásos 

ellátást. 

A szakmai program rögzíti, hogy „a gyermek gyógyszert csak az 

orvos utasítására kaphat, az előírt adagban. A gyógyszerek 

előkészítését a gondozó végzi, és ő adja a gyermeknek.” (p. 39.) A 

rendelt gyógyszereket az intézmény felvezeti a gyermek egészségügyi 

lapjára. 
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A Szivárvány Lakásotthon az egészségkárosító szokásokkal 

(dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, korai szexuális élet) 

kapcsolatban felvilágosító beszélgetésekre és egészségügyi 

szakemberek (orvos, védőnő) által tartott előadásokra kerül sor. (p. 

41.)  

A Hálózat munkatársai látens segítségkérő jelzésként, s ebből 

kifolyólag segítségnyújtást igénylő helyzetként értékeli, ha az ellátott 

alkoholt és/ vagy kábítószert fogyaszt. (p. 52.) A 

„szenvedélyfüggésben, szenvedélybetegségek kapcsán valamilyen 

szinten érintetté vált gyermek (fiatal felnőtt) felé” az intézmény 

munkatársai kinyilvánítják segítő szándékukat, „ugyanakkor az erre 

felkészített szakember beszélgetéssorozatot folytat a gyermekkel, 

amelyben kitér a kiváltó okok feltárására, a megoldási alternatívák, 

javaslatok kidolgozására, az értékrend, önismeret, önbecsülés 

megerősítésére, alternatív cselekvések választására, a kezelés, 

gyógymód lehetőségeinek megismertetésére.” (p. 54.) A gyermekek 

pszichés ellátásába és gyógyításába az intézmény bevonja „a szűkebb 

és tágabb társadalmi környezetben fellelhető, elérhető intézmény- és 

szakemberhálózatból nyerhető terápiás forrásokat.” (p. 54.) 

Az intézmény látogatására vonatkozó szabályok körében 

rögzítették a pszichoaktív szerek (alkohol, drog) általi befolyásoltság 

tilalmát, amennyiben a szülő, hozzátartozó „látogatásával a gyermek 

testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztetné”. (p. 

56.) 

 

A II. sz. Lakásotthoni Hálózat szakmai programja 
 

Az SMGYK II. sz. Lakásotthoni Hálózatához a somogyjádi Bendegúz 

Lakásotthon, a somogyjádi Napfény Lakásotthon, az osztopáni 

Tengerszem Lakásotthon, az osztopáni Nyolcas kikötő Lakásotthon és 

a szennai Lázi dombi Lakásotthon tartozik. 

A szakmai egységhez tartozó lakásotthonok közül a Bendegúz 

Lakásotthon és a Lázi dombi Lakásotthon 12 fő, a Napfény 

Lakásotthon, a Tengerszem Lakásotthon és a Nyolcas kikötő 

Lakásotthon 8 fő férőhelyes. 
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A szakmai program rögzíti, hogy a tartósan beteg gyermekek 

esetében a "gyógyszer felíratása, beszerzése, beszedésük 

ellenőrzése" a nevelő közösség feladata. (p. 15.) 

     
A Befogadó Otthon szakmai programja 

 

A kaposvári intézmény szakmai programjának 15. pontja rögzíti, hogy 

(...) „A gyermek számára szükséges korrekció, gyógykezelés típusától 

függően egyebek között a nevelési tanácsadó, a gyermekpszichiátriai 

szakrendelés, a drogambulancia, az SMKH Igazságügyi Szolgálata 

pártfogó felügyelői csoportja vonatkozásában kezdeményezi a külső 

szakember közreműködését. Az együttműködés módja a mindenkori 

szükséglet szerint kerül meghatározásra." (p. 21.) 

 

A Gyermek - és Utógondozó Otthon szakmai programja 

 

A Kaposvár Donner városrészben elhelyezkedő otthon életkori 

megoszlás szerint 12-18 éves kiskorúak és 18-24 éves fiatal felnőttek 

-12 fiú és 12 lány - ellátását biztosítja. 

A szakmai program 9.1. Általános elvárások a dolgozókkal 

szemben című rögzíti, hogy „[a] dolgozók az intézmény területén nem 

dohányozhatnak." (p. 23.) 

 

A Kékmadár Gyermekotthon szakmai programja 

     

A nagybajomi Gyermekotthon alaptevékenysége szerint két 

lakóegység 12 (6+6) férőhelyen ellátást biztosít gyermekvédelmi 

gondoskodás alatt álló kiskorú lányoknak és saját gyermeküknek, 

valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek és 

gyermekének (anyás gondozás). 12 férőhelyen ellátást biztosít 3 évnél 

idősebb, ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve gyámhatóság által 

nevelésbe vett gyermekek részére. 

A szakmai program X. pontja (A gyermeki jogok, és a 

gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos 

szabályok) rögzíti a gyermek jogairól szóló rész 4. pontjában, hogy „[a] 

gyermeknek joga van ahhoz, hogy fejlődésére ártalmas környezeti és 
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társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen 

védelemben részesüljön." (p. 19.) 

 

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Óvodája, Általános 

Iskolája és Gyermekotthona szakmai programja 

 

A Nagyszakácsiban működő intézmény Gyermekotthonában 40 fő 

elhelyezésére van lehetőség, illetve az önállósulási fázis támogatására 

kialakított garzonlakás 4 fő fiatal felnőtt befogadására alkalmas. 

Az intézmény szakmai programja rögzíti, hogy a szexuális 

felvilágosítást, egészségkárosító szokások veszélyeire való 

figyelemfelhívást (dohányzás, alkohol, drog, korai szex) egyéni 

beszélgetések, filmek, előadások (orvos, védőnő) segítségével oldják 

meg. (p. 28.) 

A családokkal való kapcsolattartás részben, az egyéb 

szabályozások között szerepel, hogy „[h]a a szülő, hozzátartozó olyan 

állapotban – alkoholos, drogos befolyásoltság – érkezik az 

intézménybe, hogy látogatásával a gyermek testi, értelmi, érzelmi, 

erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztetné, vagy a hozzátartozó 

fertőző beteg, a gyermeket nem látogathatja." (p. 33.) 

A gyermeki jogok és a gondoskodást végző személyek jogainak 

védelmével kapcsolatos szabályok körében kerül meghatározásra, 

hogy, a „gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas 

környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros 

szerek ellen védelemben részesüljön." (p. 39.) 

 

A Százszorszép Gyermekotthon szakmai programja 

 

A Marcaliban működő, 40 férőhelyes (3 év alatti korosztály férőhelye 

18 fő, 3 év feletti korosztály férőhelye 22 fő) gyermekotthonban 0-20 

év közötti gyermekek, fiatalok és utógondozói ellátásban részesülő 

fiatal felnőttek élnek. A gyermekotthonban kapnak elhelyezést a 

gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú anyák, akik 

gyermeket várnak vagy gyermekük született. 

Az gyermekotthon szakmai programja explicit módon nem 

foglalkozik a szerhasználati zavarok témakörével. 
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A Zita Speciális Gyermekotthon szakmai programja   

 

A Kaposváron működő Speciális Gyermekotthon négy, egyenként 8 fő 

speciális szükségletű fiút befogadó lakóegységből áll. 

A Speciális Gyermekotthon speciális ellátást biztosít a súlyos 

személyiségfejlődési, érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarokkal 

küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató 

gyermek, a súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokat vagy 

súlyos antiszociális viselkedésformákat tanúsító gyermek, az alkohol, 

drog és egyéb pszichoaktív szert használó gyermekek számára. 

 

 

7.1.3 Házirendek 

 

Napsugár Lakásotthon (Mesztegnyő) 

 

A hatályos – 2016-ban kelt – házirendet az I. sz. Lakásotthoni Hálózat 

szakmai programjának függeléke tartalmazza (pp. 69-78.), az 

oldalszámokra történő hivatkozások erre a dokumentumra 

vonatkoznak.   

Általános szabályok „1.6 A gyermekotthonba szeszesitalt behozni, 

szeszesitalt fogyasztani, dohányozni szigorúan tilos! A növendékek 

játékgépen (sic!) nem szórakozhatnak.” (p. 69.) 1.7. „(…) 

Lakóegységekben alapvető gyógyszerekről, kötszerekről az 

intézmény ápolónője gondoskodik. A gyógyszeres dobozt 

gyermekektől elzárható helyen tartjuk. Csak felnőtt adagolhatja ki a 

szükséges gyógyszer mennyiségét.” (p. 69.)  

A jogok felsorolásakor rögzítésre kerül, hogy „[a] gyermeknek joga 

van ahhoz, hogy a fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi 

hatások, valamint az egészségre káros szerek ellen védelemben 

részesüljön.” (p. 72.) 

A kötelességek felsorolásában megjelenik a dohányzás és az 

alkoholfogyasztás tilalma: „Köteles egészségére, testi épségére 

vigyázni.”, illetve: „Köteles társainál észlelt magatartási 
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rendellenességet (italozás, cigaretta, kábítószer, agresszivitás, lopás, 

hazugság) nevelőjének jelezni (…)” (p. 74.)  

 

Szivárvány Lakásotthon (Kéthely) 

 

A hatályos – 2016-ban kelt – házirendet az I. sz. Lakásotthoni Hálózat 

szakmai programjának függeléke tartalmazza (pp. 83-88.), az 

oldalszámokra történő hivatkozások erre a dokumentumra 

vonatkoznak. 

A házirend az ellátottak kötelességeinek ismertetésekor tér ki a 

pszichoaktív szerek használatának tilalmára: „[Kötelességed] 

Tartózkodni az egészségedet károsító életmód gyakorlásától, és az 

ilyen hatású szerek használatától (cigaretta, alkohol, kábítószerek…). 

Ha dohányzol, csak a lakásotthonon kívül, az arra kijelölt helyeken 

teheted, ha már elmúltál 18 éves.” (p. 84.)     

 

A II. sz. Lakásotthoni Hálózat Lakásotthonai 

 

A hatályos házirendet (2016) a II. sz. Lakásotthoni Hálózat szakmai 

programjának függeléke tartalmazza (pp. 28-29.) A házirend az 

ellátottak kötelességeinek ismertetésekor említi a pszichoaktív 

szereket: "Kötelességük a dohányzásra, alkohol-, drogfogyasztásra 

vonatkozó tiltó szabályokat betartani." (p. 27.) 

 

Befogadó Otthon (Kaposvár) 

 

A hatályos - 2016-ban kelt - házirendet a Befogadó Otthon szakmai 

programjának függeléke tartalmazza. (pp. 23-28.) A házirend az 

ellátottak kötelességeinek felsorolásakor tér ki a pszichoaktív szerek 

használatának tilalmára: „A gyermekek kötelességei: (...) 

Tartózkodjanak az egészséget kárósító szerek használatától, 

egészséges életmódot folytassanak." (...) 

„Az otthonban mindennemű szeszesital, valamint 

egészségkárosító szer fogyasztása tilos. A dohányzás nem 

megengedett, az intézmény egész területén tilos." (p. 26.) 
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"Amennyiben a kiskorú olyan személy hívását kezdeményezi vagy 

fogadja, akivel szemben a kiskorú sérelmére bűncselekmény gyanúja 

(példaként szöktetés gyanújával, drogfogyasztással, prostitúcióval, 

stb. kapcsolatban felmerülő bűncselekmény) merül fel vagy 

bűncselekmény vádjával kezdeményeztek eljárást, a szolgálatot 

teljesítő nevelő vagy gyermekfelügyelő megakadályozza vagy 

megszakítja a telefonbeszélgetést." (p. 27.) 

 

Gyermek- és Utógondozó Otthon (Kaposvár) 

 

A hatályos házirendet (2016) a Gyermek- és Utógondozó Otthon 

szakmai programjának 1. számú melléklete tartalmazza. (pp. 29-37.) 

    A házirend „Az ellátásban részesülő gyermek, fiatal 

kötelességei" című részében tér ki a pszichoaktív szerek tilalmára: 

„Törekedjen az egészséges életvitelre. Mindennemű szeszesital, 

valamint egészségkárosító szer fogyasztása tilos. Dohányzás az 

otthon egész területén tilos!" (p. 32.) 

   A Házirend 5., "A fegyelmi eljárás rendje" című része rögzíti, 

hogy – egyebek mellett – fegyelmi vétségnek számít az „alkoholizálás, 

kábítószerezés" (p. 35.) is, amit szankcionálni kell. 

 

Kékmadár Gyermekotthoni Szakmai Egység (Nagybajom) 

 

A hatályos házirendet (2016) a Kékmadár Gyermekotthon szakmai 

programjának függeléke tartalmazza (pp. 24-33.) 

A Házirend I. fejezete gyermeki jogokkal foglalkozó részének 2. 

pontja leszögezi: "Jogod van ahhoz, hogy segítséget kapj a 

családoddal való kapcsolattartásra a mielőbbi hazakerülésed 

érdekében. Segítséget kell kapnod a fejlődésedet veszélyeztető 

helyzetek elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, az 

önálló életed kialakításának megteremtéséhez. (…) Felvilágosító 

beszélgetésekkel (dohányzás, drog, alkohol, bűnözés, szexuális élet, 

stb.) megpróbáljuk kivédeni a veszélyeztető helyzeteket, de ha bajban 

vagy számíthatsz ránk." (p. 25.) 
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A 4. pont az ellátottak mellett a felnőttekre vonatkozó tiltásokat is 

megfogalmaz: „Jogod van ahhoz, hogy a fejlődésedre ártalmas 

környezetei és társadalmi hatásokkal, valamint az egészségedre káros 

szerek ellen védelemben részesülj.” „(...) az egészségetekre károsan 

ható szerek használatát nektek kell elkerülni." „(...) A felnőttek az 

intézményben nem dohányozhatnak, számukra mindennemű alkohol 

és egyéb egészségre káros szer fogyasztása tilos, kiskorú illetve 

fiatalkorú gyermek esetében mind a dohányzás, mind az alkohol és 

drogfogyasztás teljes mértékben kerülendő, saját érdekedben nem 

engedélyezett." (p. 25.) 

A II. fejezet (A gyermeki kötelességek) kiemeli, hogy: „A jogaid 

mellett kötelességed különösen, hogy: (...) 3. Tartózkodj az 

egészségedet károsító életmód gyakorlásától és az egészségedet 

károsító szerek használatától" (p. 28.) 

„Kötelességed továbbá: (...) 7. A gyermekotthon egész területén 

TILOS a dohányzás az ellátottaknak, dolgozóknak egyaránt. 8. A 

gyermekotthon területére alkoholt, illetve kábítószernek minősülő 

anyagot bevinni, illetve az otthon területén ezen anyagokat tárolni, 

fogyasztani, vagy más részére átadni TILOS." (p. 28.) 

VIII. fejezet Az intézményben alkalmazott egyéb szabályok: 11. 

pont: „Dohányozni az intézmény területén nem lehetséges. 

Gondozottainknak a dohányzás csak a nagykorúságuk elérését 

követően engedélyezhető, de csak intézményen kívül." (p. 33.) 

 

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Óvodája, Általános Iskolája 

és Gyermekotthona (Nagyszakácsi) 

 

A hatályos – 2016-ban kelt – házirendet a Kékmadár Gyermekotthon 

szakmai programjának függeléke tartalmazza (pp. 24-33.) 

A Házirend 1.6. és 1.7. pontja tér ki a pszichoaktív szerek 

használatának tilalmára: 

„1.6. A gyermekotthonba szeszesitalt behozni, szeszesitalt 

fogyasztani szigorúan tilos! A növendékek játékgépen nem 

szórakozhatnak. (büntetést von maga után)" „1.7. A 

gyermekotthonban a gondozottaknak dohányozni Tilos! A fiatal 

felnőttek csak a számukra kijelölt helyen dohányozhatnak." (p. 42.) 
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A gyógyszerhasználattal kapcsolatos szabályokat az 1.8. pont 

fogalmazza meg. „Betegség, rosszullét esetén munkaidőben az 

ápolónőt kereshetik fel. (...) Lakóegységekben alapvető 

gyógyszerekről, kötszerekről az intézmény ápolónője gondoskodik. A 

gyógyszeres dobozt zárható helyen kell elhelyezni. Csak felnőtt 

adagolhatja ki a szükséges gyógyszer mennyiségét. (...)” (p.42.) 

Az ellátottak jogait felsorolása részben rögzítésre került, hogy „[a] 

gyermeknek joga van ahhoz, hogy fejlődésére ártalmas környezeti és 

társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen 

védelemben részesüljön." (p. 44.) 

A kötelességek felsorolásánál megjelenik, hogy az ellátott 

„[k]öteles egészségére, testi épségére vigyázni (dohányzás, 

alkoholizálás tiltása)” (p. 45.), továbbá „[k]öteles sorstársainál észlelt 

magatartási rendellenességet (italozás, cigaretta, kábítószer, 

agresszivitás, lopás hazugság) nevelőjének jelezni." (p. 45.) „A 

gyermek kötelessége különösen, hogy (...) - Tartózkodjék az 

egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító 

szerek használatától. (...)" (p. 46.) 

 

Százszorszép Gyermekotthon (Marcali) 

 

A 2016-ban kelt házirendet a Százszorszép Gyermekotthon szakmai 

programjának függeléke tartalmazza (pp 53-66.) 

A Házirend az általános szabályokkal foglalkozó részében tér ki a 

pszichoaktív szerek tilalmára: „A Gyermekotthon egész területén a 

dohányzás TILOS az ellátottaknak, dolgozóknak egyaránt!" „A 18 év 

alatti gondozottak dohányzása, a kijelölt dohányzóhelyen sem 

megengedett!" „A Gyermekotthon területére alkoholt, bármilyen 

tudatmódosító szert, kábítószernek minősülő anyagot bevinni, illetve 

az otthon területén ezen anyagokat tárolni, fogyasztani, vagy más 

részére átadni tilos!" (p. 55.) 

„(...) Jogod van az ártalmas környezeti és társadalmi hatások 

egészségedre káros szerek elleni védelemhez." (p. 55.) 

„Köteles vagy társaidnál észlelt magatartási rendellenességet 

(italozás, cigaretta, kábítószer, aggresszivitás, lopás, hazugság) a 

műszakot teljesítő felnőtnek jelezni." (p. 57.) 
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A Tiltás című rész egyértelműen fogalmaz a pszichoaktív szerekkel 

kapcsolatban: „Tilos a lakásotthonban és annak egész területén, 

gyermekotthoni és azon kívüli rendezvényeken emberélet kioltására 

alkalmas eszközzel, fegyvernek látszó tárggyal, valamint kábítószeres 

és/vagy alkoholos befolyásoltság alatt megjelenni, ott kábítószert 

és/vagy alkoholt fogyasztani, terjeszteni és bármilyen módon 

reklámozni, továbbá dohányozni és bármiféle szerencsejátékot 

játszani, valamint nyilvános helyen csókolózni, szexuális életet élni!" 

(p. 63.) 

     

Zita Speciális Gyermekotthon (Kaposvár) 

 

Az intézmény házirendjét (2016) a Zita Speciális Gyermekotthon 

szakmai programjának I. sz. melléklete tartalmazza. (pp. 34-43.) 

A házirend Általános Magatartási Szabályok című részének 2.,3. 

és 7. pontja tér ki a pszichoaktív szerek tilalmára: „2. A gyermekotthon 

területére bódítószereket (alkohol, cigaretta, kábítószer.) behozni, és 

fogyasztani tilos." (p. 37.) „3. Ittas egyén nem tartózkodhat az 

intézmény területén, és hozzátartozóit nem látogathatja." (p. 37.) „7. 

Köteles mindenki a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani. Az 

intézmény egész területén dohányozni tilos!" (p.37.) 

A lakószobán belüli szabályok sorában szerepel, hogy „[t]ilos 

tűzveszélyes anyagot a szobába bevinni, tüzet okozó tevékenységet 

folytatni. (Pl.: dohányzás, petárda, tűzijáték, stb.)” (p. 37.) 

A kötelességek című rész visszautal a megelőző rendelkezésekre. 

„Kötelességed a dohányzásra, alkohol-, és drogfogyasztásra 

vonatkozó tiltó szabályokat betartani." (p.38.) 
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7.2 Szerhasználati problémák kezelésének 
gyakorlata az intézmény dolgozóinak véleménye 
alapján 

 

 

7.2.1 Dohányzással kapcsolatos problémakezelés 

A dohányzással kapcsolatos szabályozás – amelynek lényegi eleme 

az, hogy az intézmény területén nem szabad dohányozni – a 

válaszadó munkatársak egyértelmű többsége, 86%-a szerint nem 

tartható be teljes mértékben. 

 

27. ábra: Az ellátottak dohányzására vonatkozó szabályok 

betarthatósága a válaszadó munkatársak szerint (N=122) 
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A válaszokból kirajzolódó folyamat az alábbi négy pontban foglalható 

össze: 

1. Az ellátottak jelentős része már dohányosként kerül a 

gyermekvédelmi intézménybe. 

• A gondozott a gondozási helyre érkezéskor már 2-3 éve 

dohányzik, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy a gyermek 

már függő 12-13 évesen.  

• A gyerekek egy része már ideérkezéskor dohányzik, akár 12-

13 évesen. Szinte minden esetben kapnak a hozzátartozóiktól 

dohányt, sokszor közösen dohányoznak. Mindig talál 

nagykorú személyt, aki megvásárolja a zsebpénzből a 

dohányterméket. 

• A gyermekek többsége már úgy érkezik, hogy dohányzik. 

Olyan kultúrából jön, hátrányos helyzetből érkezik ahol azt 

látja, és ő is ezt folytatja. Ez lesz a minta számára. 

2. A kimenő alatti időszakban a munkatársaknak nincs lehetősége a 

dohányzás kontrollálására. 

• A kimenő alatt nem tartják be a szabályokat a neveltek. 

• A kiskorú gyermek nem csak az intézményben tartózkodik. 

• Ha az intézményen belül nem dohányozhat, akkor kimegy a 

faluba, és ott szívja el a cigarettáját. Barátoktól beszerzi, amit 

nem tudunk ellenőrizni. 

3. A dohánytermékeket és a dohányzáshoz használt eszközöket a 

munkatársak nem vehetik el az ellátottaktól. 

• A növendékek tarthatnak maguknál dohány, cigit és 

gyújtóeszközt. Mivel ezek a saját tulajdonuk, ezért nem 

vehetjük el őket. 

• Mert a hozzátartozók behozzák a gyermeknek, a gyermekeket 

nem érdekli a figyelmeztetés és a jogszabály. Én a gyermekhez 

nem nyúlhatok, így nem vehetem el tőle a dohányárut. 

• Szabadon tarthat magánál a növendék dohányt, gyújtó eszközt. 

Nem vehetem el tőle, mert saját tulajdona. Rágyújt - rászólok - 

kiröhög. 

4. A munkatársak eszköztelennek érzik magukat. 
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• A lakásotthon területén kívül is megszerzik a cigarettát. Nincs 

szankció. Nincs a kezünkben semmi, ami visszatántorítaná a 

dohányzástól. 

• 18 éven aluli gyermeknek tilos a dohányzás. Ezt a gyerekek 

nem tartják, nem tudják betartani. Semmilyen eszköz nincs a 

kezünkben, amivel a többi jogszabályt be tudnánk tartatni. 

• Elsődlegesen, mindenek felett a gyermeki jogokra van a 

hangsúly helyezve, erősítve a gyerekekben is. A kötelesség 

csak mellékes tényezőként szerepel a gyermekek szemében, 

mert betartásukhoz semmilyen eszközzel nem rendelkezünk! 

 

A probléma súlyosságát jól illusztrálják egy amúgy határozottan 

dohányzásellenes nézeteket valló interjúalany gondolatai:  

 

„Amikor idejöttem dolgozni […] éve, én úgy képzeltem, 

hogy majd én leszoktatom őket. (…) Tehát gondoltam, 

hogy majd én ezt megoldom. Jó, ezt meg is beszéltük, 

valamilyen szinten működött is, mert visszább… de nem 

lehet megszüntetni, mert ha eltiltom, és üldözöm, akkor 

elbújik, és akkor olyan helyen fogja csinálni, ahol 

felgyújt valamit, vagy éppen… Úgyhogy nem lehet, én 

azt mondom, hogy a cigiről nem lehet leszoktatni őket, 

mert képes és megszökik érte.” (10. sz. interjú) 

 

A fentiekből következő módon a munkatársak jelentős része nem 

tudja, hogy milyen módon lehetnek hatékonyabban betartani a 

dohányzás teljes körű tilalmát középpontba helyező szabályozást. 

A konstruktív javaslatok között az alábbiak jelentek meg: 

• Felvilágosító és prevenciós programok szervezése; 

• Példamutatás a munkatársak részéről;22 

• Szigorúbb ellenőrzés és szankcionálás lehetőségének 

biztosítása; 

                                                           
22 Valószínűsíthetően kontraproduktív, de informatív javaslat: „Ha 

a felnőtteknek lenne kijelölt dohányzóhely, de a gyerekektől 

kötelezően megkövetelnék a tilalmat.” 
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• Füstriasztó felszerelése. 

A munkatársak közül többen utaltak arra, hogy a teljes tiltás helyett 

– ártalomcsökkentő jelleggel – lehetővé kellene tenni a dohányzásra 

kijelölt helyek létesítését az intézményekben. A javaslat mögött az a 

gondolat áll, hogy így talán csökkenthető lenne az épületen belül 

történő rágyújtás valószínűsége, és így a dohányzással együtt járó 

tűzveszély. 

 

 

7.2.2 Szeszesital-fogyasztással kapcsolatos problémakezelés 

Arra a kérdésre, hogy az intézmény milyen mértékben tudja betartani 

a szeszesital-fogyasztásra vonatkozó szabályokat, a válaszadó 

munkatársak 43,3%-a válaszolta azt, hogy teljes mértékben. 

 



 

143 

28. ábra: Az ellátottak szeszesital-fogyasztására vonatkozó 

szabályok betarthatósága a válaszadó munkatársak szerint (N=127) 

 
Azoktól, akik szerint az intézmény csak nagyobb, közepes vagy kisebb 

részben, illetve akik szerint egyáltalán nem tudja betartani a 

szabályokat, megkérdeztük, hogy ennek a problémának mi az oka. A 

válaszok döntő többségében a kimenő időszak alatti 

kontrollálhatatlanságról esett szó: 

• A gyerekek az intézményen kívül fogyasztják, ahol felügyelet 

nélkül vannak. 

• A gyerekeknek van saját pénzük és kimenőjük, ilyenkor 

nincsenek felügyelet alatt. 

• A gyermek alkoholt a kimenő alkalmával fogyaszt, ebből 

következik, nincs kontroll.    
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• A gyermek kimenőre megy, és ha igénye van az alkoholra, 

akkor megszerzi magának. A gyermekek intézményen kívül 

szerzik be és fogyasztják el. 

• A kimenő alatt nem tudja követni és szabályozni az 

alkoholfogyasztást. 

• A kimenő idő alanyi jogon jár a gyermeknek, ez idő alatt nincs 

revízió, tehát a szabadidejét ott és azzal tölti, amivel akarja. 

• A kintlét alatt nem tudjuk befolyásolni a fogyasztásukat. 

• Az intézmény a gondozottjaik számára biztosít zsebpénzt és 

kimenő időt. A kimenő idő alatt a zsebpénzből meg tudja venni 

vagy vetetni mással. 

• Az otthonban szigorúan tilos az alkoholfogyasztás. Kimenők 

alkalmával növendékeink nem állnak felügyelet alatt. 

Zsebpénzük, illetve a szülőktől kapott pénzüket bármire 

költhetik, így ha módjukban áll, akár alkoholt is vásárolhatnak. 

• Gyermekek mindig megtalálják a kiskaput, hogy hogyan 

tudnak hozzájutni a szeszes italhoz is. Van zsebpénzük, van 

kimenőjük, családi kapcsolatok, barátok, akikkel be tudják 

szereztetni, ha akarják. 

• Ha házon kívül vannak, nem tudjuk őket ellenőrizni. 

• Kimenő idején nem tudjuk kontrollálni a gyerekek 

tevékenységeit. 

• Kimenő során meg tudják vetetni/venni, vagy ellopják a 

szeszesitalt haveri kör (külső) támogatásával. 

• Kimenő, szökés. 

• Az intézményben szeszesital fogyasztás nincs, de ha a 

gyermek kimegy az intézményből felügyelet nélkül (14 év 

feletti), már azt csinál, amit akar. 

• Kimenőjük alatt szintén könnyen hozzájutnak a 

szeszesitalhoz, amit nem tudunk ellenőrizni, hogy mit csinál a 

szabadidejében. Így megakadályozni nem tudjuk. 

• Mert a 14 éven felüli gyermekek szabadon mehetnek egyedül. 

• Mert a kimenő idejüket nem tudjuk felügyelni. 

• Teljes mértékben sikerül betartani, de aki hazautazik 

szülőkhöz, azokat nem tudjuk szabályozni. 
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A válaszadók egy további része a kimenőhöz kapcsolódó addicionális 

problémát említett: azt, hogy a kimenőről való visszaérkezést követően 

a motozásra, a táskák átvizsgálására nincs lehetőség. 

• Mert bármit behozhat a növendék. Portásnak nincs jogköre 

elvenni a tiltott dolgokat. Azt veheti el, ami kiesik a 

zsebéből. 

• A portásnak nincs jogköre arra, hogy elvegye a 

növendéktől a tiltott dolgokat (pl. alkohol, cigi). 

• Be tudja csempészni. 

• Kimenő alkalmával, illetve szökéskor hozzájutnak az 

italhoz. Több alkalommal koboztak el a kollégák titokban 

behozott alkoholt. 

• A gyermek kimenője alkalmával beszerzi az alkoholt, és 

vagy kint elfogyasztja, vagy pedig becsempészi és 

megosztja a többi bent lévő gyermekkel. Nem áll 

módunkban átnézni a gyermek zsebeit, táskáit. 

Felszólításra pedig gyakran nem mutatják meg, mi van 

náluk. 

A fentiekkel párhuzamosan az interjús adatfelvétel során a táskák 

átvizsgálását működő gyakorlatként említette két interjúalany: 

„(…) amikor megérkezik, akár kimenőről, akár 

időszakos kapcsolattartásról, akkor megnézzük a 

táskáját és minden ilyen kétes eredetű dolog el van 

véve.” (5. sz. interjú) 

„(…) például hoz be a kimenős egy szatyrot, hogy 

édességet vett, meg minden, akkor megkérem, hogy 

hadd nézzek bele. Ugye azért bele szoktunk nézni, 

hogy mi van a szatyorban, úgyhogy ilyen [ti. 

alkoholfogyasztás az intézmény területén] még nem 

fordult elő nálam.” (6. sz. interjú) 

 

A szabályozás érvényesítésének korlátait részletező kérdőíves 

válaszok fennmaradó részében a munkatársak az ellátottak attitűdjét, 

a szeszesital-beszerzésben közreműködő 18 év feletti személyek 

szerepét, illetve az egy gondozóra jutó ellátottak magas számát 

említették. 
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A szeszesital-fogyasztás problematikáját öt válaszadó munkatárs 

megoldhatatlannak tartja nyitott intézmények esetében, további három 

válaszadó pedig ebben – az adott intézmény zárttá tételében – látja a 

megoldást.  

Hat munkatárs a szigorúbb büntetések alkalmazását tartaná 

szükségesnek. 

Szintén hat fő véli úgy, hogy felvilágosító és prevenciós jellegű, a 

szeszesital-fogyasztás káros hatásait ismertető programokra lenne 

szükség az ellátottak számára. Van olyan munkatárs, aki szerint 

elrettentő filmek megnézésére, más szerint kigyógyult alkoholisták 

által tartott előadások szervezésére lenne szükség. 

Öt munkatárs úgy véli, hogy az alkoholszonda rendszeres 

alkalmazása lenne hatékony. 

A válaszadók közül többen a motozást és elkobzást lehetővé tevő 

szabályozást tartanák célravezetőnek: 

 Az intézménybe lépéskor el kellene venni a gyermektől az 

egészségkárosító élvezeti cikkeket. 

 A gyermekek holmiját, táskáját átnézve, el lehetne venni tőlük 

a szeszesitalt. 

 Folyamatos ellenőrzés. Sajnos nem lehet átkutatni a 

nevelteket, hogy mit csempésznek be az intézménybe. Nem 

lehet megakadályozni, hogy kimenő alkalmával alkoholhoz 

jussanak. 

 Ha lenne mód személyi motozásra. 

 Belépéskor elkobozni a tiltott cikkeket, italosan beérkező 

növendékeket szankcionálni. 

Többen a szeszesitalt árusító kereskedelmi egységek szabálykövető 

működését tartanák kívánatosnak: 

 A vendéglátó egységek szigorúbban/gyakrabban 

ellenőrizzék a vásárló életkorát. 

 Az árusítóhelyek szigorúbban figyeljenek a törvény által 

meghozott vásárlási életkorra. 

 Ha a jogszabályt betartanák a kereskedelemben is. 

 Ha nem szolgálnák ki őket.  
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 Ha 18 év alattiak nem vehetnének, vagy vetethetnének 

valakivel alkoholt. 

Az utolsóként idézett válaszadóhoz hasonlóan többen utaltak arra, 

hogy a szeszesitalok beszerzésében résztvevő felnőttkorúak 

felelőssége is lényeges szempont.  

Összesen két válaszadó utalt az ellátottakkal foglalkozó 

munkatársak tevékenységére, egyikük az intenzívebb odafigyelést, a 

másik válaszadó a példamutatást tartaná kívánatosnak.  

Egy-egy válaszadó tartaná hatékony megoldásnak férfi nevelő(k) 

alkalmazását az adott telephelyen, addiktológiai szakember 

bevonását, a zsebpénz és az egyéb bevételek teljes körű felügyeletét, 

illetve a hatékonyabb erkölcsi nevelést:  

 Alapvető normák (tisztelet, becsület, kötelesség) 

beépülésével a jellemükbe, nemcsak a jogaik gyakorlásával. 

Felelősségérzet növelésével, felelősségtudat erősítésével. 

 

 

7.2.3 Kábítószerekkel és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos 
problémakezelés 

A részletesebben vizsgált szerek közül az illegális drogok 

(kábítószerek és új pszichoaktív anyagok) vonatkozásában gondolják 

úgy a válaszadók, hogy teljes (53,78%) vagy jelentős (26,05%) 

mértékben betartathatók a vonatkozó szabályok.   

Azok a munkatársak, akik szerint a tiltást teljes körűen nem sikerül 

érvényesíteni, egyhangúlag azzal magyarázták ennek az okát, hogy 

az ilyen típusú szerek használatára nem az intézmény területén, 

hanem azon kívül, a kimenő időszakában kerül sor. Hasonlóan a 

dohányzáshoz és a szeszesital-fogyasztáshoz, a munkatársaknak 

erre az időszakra csak korlátozott mértékű ráhatása van.  
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29. ábra: Az ellátottak kábítószer- és újpszichoaktívanyag-

fogyasztására vonatkozó szabályok betarthatósága a válaszadó 

munkatársak szerint (N=119) 

 
 

Attól még, hogy valamelyik munkatárs beazonosítja a kábítószer-

használatot, nem biztos, hogy érdemi problémakezelésre is sor kerül. 

Az alábbi interjúrészlet ennek a folyamatnak a nehézségeibe nyújt 

bepillantást. 

 

„Le kell írnia, de nem mondja meg őszintén, hogy 

honnan szerezte vagy kitől szerezte, illetve azt mondja, 

hogy csikkezett. (…) Aztán olyan is volt, hogy rendőri 

segítséget kértem, de nem tudtam bizonyítani, mert 

nem voltam ott abban a pillanatban, amikor megtörtént 
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az átadás, tehát odaadta a gyereknek a cigarettát. (…) 

Amikor rosszul lett, akkor a kórház csinált mindenféle 

vizsgálatot, meg a rendőrséget is bevonta, csak ha nem 

kimutatható, mert van, hogy nem kimutatható, akkor 

nem is indít a rendőrség eljárást.” (5. sz. interjú) 

 

A problémakezeléssel kapcsolatos megoldást jellemzően az 

intenzívebb prevenciós tevékenységben látják a válaszadó 

munkatársak, ami – tudásszint-növelési céllal – az ellátottakkal 

kapcsolatban lévő szakmai stáb tagjaira is kiterjed.23 

Néhányan az érintett ellátottak szigorúbb ellenőrzését, két 

válaszadó a kábítószer-használattal és –kereskedelemmel 

összefüggő prohibíciós intézkedések szigorítását tartaná 

célravezetőnek. 

 

7.2.4 A munkatársak tevékenysége a szerhasználati problémák 
érzékelésekor 

Abban az esetben, ha a munkatársak szerhasználati problémát 

érzékelnek egy ellátottnál, a konkrét helyzet értékelése alapján döntik 

el, hogy mi a teendő. A jellemző reakciók az alábbiak:  

 Amennyiben az ellátott intoxikált állapotban van, jellemzően mentőt 

hívnak a munkatársak, illetve van olyan telephely, ahol 

enyhébbnek ítélt esetben helyben nyújtanak ellátást: 

 

„Hogyha észrevesszük, hogy ittasan jön vissza, akkor 

két lehetőség van. Vagy megpróbáljuk kijózanítani itteni 

keretek közt, hideg víz, itatjuk, lefektetjük, tehát amit 

meg tudunk csinálni itt a házon belül. Hogyha pedig 

olyan mérvű az ittasság, illetve a részegség foka, vagy 

annyira vandál módon viselkedik, hogy már nem bírunk 

vele, akkor mentőt hívunk. (…) Gyakorlatilag mi 

                                                           
23 Az EFOP 1.8.9-es projekt keretében éppen a kutatás 

adatfelvételi időszakát követően került sor a munkatársak egy jelentős 

hányadának drogprevenciós képzésére.   
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eldöntjük, hogy kell-e hozzá mentőt hívni. Ha úgy 

döntünk, vagy úgy érezzük, hogy kell, akkor a szakmai 

vezetőt mindenképpen értesítjük erről, tehát 

mindenképpen tud róla a szakmai vezető, hogy milyen 

segítség van, vagy kikérjük a véleményét. »Én ezt és 

ezt tapasztalom, vagy ezt és ezt csinálja a gyerek, 

szerinted hívhatok mentőt, vagy nem.« De általában 

99,9%-ban azt mondja, hogy igen.” (2. sz. interjú) 

 

Az ellátott ittas állapotának érzékelésekor „[a] józan 

paraszti eszünket használjuk. Tehát nincs 

[szabályozás], meg mivel tudnánk ezt szabályozni. 

Tehát mi nem tudjuk megmérni az alkoholszintjét, nem 

tudunk szondát fújatni vele, mert nincs. Az meg 

gyerekfüggő, meg emberfüggő, hogy ki, mennyire bírja 

az alkoholt. Tehát ez minden gyereknél más és más 

igazából. És azért lehet látni rajta, hogy most mennyire 

van beállva.” (2. sz. interjú)  

 

„Ha rosszul van a gyerek, akkor az orvost kell értesíteni, 

vagy mentőt hívni. Attól függ, hogy hogy reagál a gyerek 

szervezete. A szakmai vezetőt, a gyámját, és akkor a 

további lépéseket ők teszik meg. Tehát ez a szakmai 

protokoll, amit mi betartunk, aztán akkor megvan, hogy 

milyen szinteken milyen információ szükséges. Meg 

feljegyzéseket készítünk, jegyzőkönyvet veszünk fel 

róla, mindenképpen.” (7. sz. interjú) 

 

„Egy régi növendékünk rendszeresen alkoholizált, neki 

rendszeresen hívtunk mentőt. Tehát olyan állapotban 

volt. A végén ki sem jött a mentő, tehát abszolút ki sem 

jött. Közölték, hogy nem jönnek ki.” (3. sz. interjú) 

 

 Amennyiben nem áll fenn akut egészségügyi veszélyhelyzet, 

elbeszélgetnek az ellátottal a szerhasználati jelenségekről, 
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megpróbálják kivizsgálni az esetet, illetve fokozottabban 

odafigyelnek az érintettre. 

 

„(…) amikor a gyerek visszatér [ittas állapotban], akkor 

az itt lévő kolléga jegyzőkönyvezi, milyen állapotban 

érkezett a gyerek és milyen beszélgetések zajlottak le a 

gyerek és a felnőtt között. Azt azért elég részletesen 

leírjuk. (…) [Később sor kerül] egy személyes 

beszélgetésre, első körben a nevelővel, a csoporthoz 

tartozó nevelővel, illetve a szakmai vezetővel is leül, és 

megkérdezik az okát, hogy mi történt. Meghallgatjuk a 

gyereket, hogy az ő nézőpontja szerint miért történt, 

hogy alakult ez a félresikerült délután vagy este. És 

többnyire azért ápolunk olyan kapcsolatot a 

gyerekekkel, hogy ezt így elmondják. Nyilván nem azt 

mondom, hogy a teljes igazságot mondják, mert ha arra 

rákérdezünk, hogy »Kitől szerezted?« vagy »Honnét 

szedted?«, akkor a nevét biztos, hogy nem fogja 

megmondani. Ez jellemző. De amúgy azért elmondják, 

hogy mi vitte rá arra őket, hogy ilyen helyzetbe kerültek.” 

(8. sz. interjú) 

 

Függetlenül attól, hogy egészségi állapotot veszélyeztető helyzetről, 

dependenciára utaló vagy eseti szerhasználatról van szó, a jelenségre 

adott válaszok között megjelennek az alábbiak: 

 Felettesek értesítése, tájékoztatása. 

 Addiktológiai szaktudással is rendelkező szakember 

bevonása. 

 Pszichológus bevonása. 

 Gyám értesítése, tájékoztatása. 

 Rendőrség értesítése. 

Egy-egy válaszadó utalt a gondozásihely-változtatás 

kezdeményezésére (amennyiben más eszközök alkalmazása 

kudarcot vallana), a pszichoaktív szer elkobzására, illetve az 

egészségügyi vészhelyzet azonnali (helyben történő) elhárítására. 
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Noha csak egyetlen válaszadó fejezte ki explicit módon a 

bizonytalanságát azzal kapcsolatban, hogy ilyen helyzetekben mi a 

teendő, a válaszok sokszínűsége – a konkrét helyzetek sokféleségével 

együtt is – arra utal, hogy a pontos teendők meghatározása, illetve 

ezeknek az ismertsége nem éri el a kívánatos szintet.  

 

A válaszok kategorizált megoszlását a 30. számú ábra szemlélteti.  

 

30. ábra: Munkatársak tevékenysége szerhasználati probléma 

érzékelésekor (N=128) 
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A problémakezelés folyamatát jól összefoglalja az alábbi interjúrészlet. 

 

„(…) aki ezt észleli, az jelzi a nevelőnek, aztán a 

szakmai felügyelőnek, gyermekvédelmi gyámnak. 

Esetmegbeszélés. Megpróbáljuk megtalálni a helyes 

utat, hogy kit merre próbáljunk mozgósítani. És akkor a 

végső, ha nagyon nem megy, akkor a helyváltoztatás.” 

(5. sz. interjú) 

 

Amennyiben az egyéb intervenciók nem eredményesek, lehetőség van 

a gondozási hely megváltoztatásának kezdeményezésére. Ennek a 

gyakorlati megvalósulása azonban hosszabb időt vesz igénybe, illetve 

esetenként – amint arra az alább idézett interjúalanyok rámutattak – 

nem is kivitelezhető.   

 

„(…) fokozott figyelmet biztosítottunk a gyerek számára, 

és elbeszélgettünk vele, hogy ezt sem őmiatta, sem a 

többi gyerek miatt ne folytassa, mert itt együttélés van, 

és az együttélés szabályait be kell tartania. Esetleg még 

a pszichológus beszélt vele. De rehabilitációra, vagy 

gondozási hely változtatására nagyon kevés a 

lehetőségünk. Tehát hogy mondjuk, elkerüljön egy 

olyan helyre, ahol ez a fő profil. (…) ennek a 

lepapírozása, vagy a szakértői vizsgálata 

hosszadalmas. Meg van-e hely a másik 

intézményben… már itt sincs a gyerek.” (9. sz. interjú) 

 

„Hát most hogy mondjam … próbáljuk betartani azokat 

a dolgokat, amiket előír nekünk a szolgálati szabályzat. 

Tehát, ha a gyerek bejön, mert drogozott, ha olyan 

állapotban van, akkor jön a mentő, viszi. De ugye 

nyilvánvalóan kiengedik a kórházból. 48 óráig bent 

tarthatjuk anélkül, hogy kiengedjük, de aztán letelik a 48 

óra, utána ki kell engednünk kimenőre. Ez mind rögzítve 

van a füzetben. Van egy füzetünk, amibe rögzítjük. Egy 

ilyen rendkívüli esetnapló. Utána a szakmai vezető felé 
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jelezzük. Ha ez a gyerekkel többször előfordul, akkor a 

szakmai vezető javasolja a gyereket egy másik 

intézménybe, ahol ezt az állapotát kezelni tudják. Volt, 

amikor ez sikerült, de volt olyan is, hogy nem volt hely, 

így nem tudták fogadni. … De én nem tudom bent 

tartani.” (13. sz. interjú) 

 

A drogprevenciós programok megítélése jelentős mértékben függ azok 

jellegétől. A frontális, elméleti jellegű előadásokat a munkatársak 

szinte egyhangúlag hatástalannak tartják. 

 

„Vannak nekik ilyen szervezett prevenciós programok 

meg hasonlók, amin részt vesznek, de igazából semmit 

nem használ.” (1. sz. interjú) 

 

„(…) rengeteg előadáson vettek részt, prevenciós 

programokon, rengetegen jönnek. Hát, meghallgatták, 

vagy nem hallgatták meg. Volt, aki fogta magát és 

kiment. (…) A tavalyi évben meg sem tudom mondani, 

hogy hány drogprevenciós foglalkozás volt. A gyerekek 

már rosszul voltak tőle. Aki meg droghasználó, az 

ugyanúgy használja. (…) Előadják ötvenötször 

ugyanazt, az tuti. Semmit nem használ, mert 

mindegyiknek megvan a saját kis problémája, ami miatt 

esetleg elkezd inni, vagy szívni. És ez egy általános 

valami, amit előadnak, de a gyerekkel külön kell 

foglalkozni.” (3. sz. interjú) 

 

Jóval kedvezőbb azoknak a csoportos foglalkozásoknak a megítélése, 

amelyek interaktivitásra törekszenek, illetve rendszeresek és/vagy 

több alkalomból álló foglalkozássorozatot képeznek. 

 

„(…) ők [az INDIT Közalapítvány] rendszeresen 

szerveznek programokat a gyerekeknek és nagyon 

segítőkészek, mert kijönnek értük autóval, beviszik 

őket, ott megtartják a programot és hazahozzák őket. 
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Tehát velük egy elég jó kapcsolatot ápolunk, és ők azok, 

akik foglalkoznak a gyerekeinkkel is.” (1. sz. interjú) 

 

„(…) elhordtam őket egy négy-öt alkalmas 

előadássorozatra. Amit csináltak a drogambulancián, 

oda hordtam be őket, (…) Ott mi nem voltunk jelen, 

felnőttek, ez csak rájuk és az előadóra tartozott. Ott 

ezzel kapcsolatosan beszélgettek rengeteget. Úgy 

gondolom, hogy ezek a fajta programok mindenképpen 

jók lennének nekik.” (11. sz. interjú) 

 

„(…) még a pandémia előtt jártunk mi a „Ventilátor 

Klubba”. Ez a drogambulancia egy mellékrésze, tehát 

egy alapítvány csinálja, és gyakorlatilag alkohol- és 

drogprevenció. Játékosan tanítják a gyerekeket, illetve 

játékos formában próbálják ezt a megelőzést csinálni. 

Nagyon élvezik a gyerekek.” (2. sz. interjú) 

 

A szerhasználati zavarokkal diagnosztizált ellátottak kezelésbe vétele 

az együttműködési szándék és a betegségtudat hiánya miatt 

nehézkes. A terápiás üléseken való részvétel mértéke jellemzően csak 

az elterelés keretében kielégítő. 

 

„Tehát mi hiába akarjuk, mint intézmény, vagy mint 

gyermekvédelmi gyám, hogy az ő egészségét 

megvédjük és elküldjük egy elvonóra, ha a gyerek azt 

mondja, hogy nem, akkor nem küldhetjük el.” (5. sz. 

interjú) 

 

„(…) bevitték ide [településnév] a mentők, bevitték a 

sürgősségire, innét tovább vitték őt [településnév] (…) 

[településnév] elküldte [településnév]. Mert ő már olyan 

eset volt. De pár, négy nap múlva hazaengedték, mert 

haza akart jönni, és mivel 16 éves, akkor ugye ő már 

dönthet.” (6. sz. interjú) 
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„[a] drogambulanciára szoktunk kísérni gyereket, de 

nem saját elhatározásból. Tehát ha a drogambulanciára 

kell vinni a gyereket, akkor általában vagy a rendőrség, 

vagy a bíróság az, aki erre kötelezi a gyereket, vagy a 

pszichológus látja, hogy valami gáz van, és akkor ő az, 

aki mondja. (…) Csak a gyerekpszichiátria mondhatja ki 

bárkiről ezt a dolgot, és ő küldheti el a 

drogambulanciára például. Ha nem önszántából megy 

valaki… de olyan gyerekkel még nem találkoztam, aki 

önszántából ment volna, mert egyik sem veszi ezt úgy, 

hogy ő drogos. (2. sz. interjú) 

 

A problémakezelési eljárásmódok köréből az alábbi jó gyakorlatokat 

sikerült beazonosítani: 

 

1. Egyénre szabott, intenzív terápia és odafigyelés.  

 

„[a pszichológus] heti öt napot itt volt, terápiát 

alkalmazott (…) nagyon sok időt fektettünk bele. De 

meglett az eredménye, változott a fiú. Tehát nem 

járhatott iskolába, magántanuló lett, mert botrányosan 

viselkedett. Dohányzott, drogot használt, alkoholt 

fogyasztott ugyanúgy az iskolában. És itt viszont akkora 

fordulatot vett, szerintem köszönhető ezeknek a 

beszélgetéseknek, hogy elvégezte az iskolát. Annyira 

együttműködő volt. Tehát ha valamire megkértük, azt 

csinálta, meg hát nem használt ebben a pár hónapban 

a nyugtatón kívül semmit. Annak láttuk volna a jelét, 

biztos, hogy nem. Az első két hétben igen, tapasztalatuk 

is, de utána nem. Elvonási tünetek voltak, dührohamok, 

satöbbi és most egyébként ő nyilatkozta, talán két hete 

mondta, hogy soha többet nem fog szerhez nyúlni. 

Aztán, hogy mi lesz, azt nem tudom.” (3. sz. interjú) 

 

[Egy dohányzásról való leszoktatás sikere azon múlt,] 

„(…) hogy elfogadjon a gyerek és megbízzon a 
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felnőttben, és sok énidő. Tehát a vele töltött idő, tehát 

hogy azt érezze, abban az időben csak ő a fontos. 

Tehát akkor nem volt telefonfelvétel, akkor nem jöhetett 

be senki, az az idő csak az övé volt.” (5. sz. interjú)  

 

 

2. Tudatosság a nemdohányzó közösség megtartásában. 

 

„(…) viszonylag régebben kerültek az intézménybe, és 

ők akkor még nem dohányoztak, amikor bekerültek.  

Nem látták, tehát nem volt ez a minta előttük. És nem is 

kívánják. Pont tegnap beszéltem velük, hogy annyira 

büszke vagyok rájuk, hogy komolyan mondom, 

rendkívüli módon.” (4. sz. interjú)  

 

3. A lakásotthon közösségének integrálása a helyi 

(kistelepülési) társadalom életébe. 

 

„(…) meg hát ez egy falu, itt előbb elterjed a hír, 

minthogy téged lekapcsolnak. Szóval itt azért tudjuk mi 

ezt kontrollálni. Nem véletlenül működünk ilyen jól. 

Tehát azért ez egy zárt közösség. Most a gyerekeket 

mindenki ismeri. Hülyeséget igazából nem tudnak 

csinálni, mert mire hazaér, addigra már valaki telefonál. 

És ezt ők tudják. (10. sz. interjú) 

  

4. A pszichoaktív szerhasználatot indukáló gyakorlatok felülvizsgálata. 

 

„Amíg olyan volt a csapat, hogy meg tudta érteni, hogy 

igen, lemegyünk koncertre, oda állhatsz az első sorba, 

pacsizhatsz a nem tudom én kivel, addig igen. Csak 

aztán ugye jött az, hogy »Na akkor igyunk egy sört!« 

»Gyere át a kocsmába, és akkor igyál ezt-azt!« … Na 

aztán akkor úgy döntöttünk ,hogy ezt a lehetőséget 

elvetjük.” (5. sz. interjú)  
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„Olyat tapasztaltam, hogy amikor még használtuk a 

légfrissítőket, ami még gázos volt, és elkérték tőlem, és 

nagyon nyugodtan odaadtam, aztán felmentem, hogy 

»Gyerekek nem hoztátok vissza a légfrissítőt!«. És 

akkor egymásra néztek, mosolyogtak, és mondták, 

hogy bent van a kukában. »A kukában? Hiszen tele volt 

a légfrissítő.« Kivettem, megráztam, és semmi nem volt 

benn. Bebújtak a törölköző alá és kiszívták. Na, azóta 

nem veszünk ilyet, ami gázos, hanem csak pumpásat 

veszünk, hogy még csak lehetőség se legyen arra, hogy 

ilyen történjen. Tehát próbáljuk megakadályozni. Tehát 

ilyen jellegű dolgokat már nem veszünk. Stifteket 

veszünk dezodor helyett is. (…) Régebben megvettük 

azt is, aztán rájöttünk, hogy hát nagyon gyorsan fogy. 

De úgy nem látszott nagyon rajtuk. Nevetgéltek, 

vigyorogtak. De hát most nekem, amikor odaadtam 

először a kezükbe, meg sem fordult a fejemben, hogy 

ilyen lehet. Hanem kerestem, hogy hova fogy el. Hát 

oda fogyott el. De most már ez sincs, mert most már ezt 

a pumpásat vesszük.” (7. sz. interjú) 

 

Az intézmény szerhasználati problémák kezelésére irányuló 

gyakorlatai, illetve kapcsolódó működésmódja vonatkozásában 

megfogalmaztak néhány javaslatot a munkatársak. 

 

1. Számos interjúalany utalt arra, hogy valamilyen módon felül kellene 

vizsgálni a dohányzás teljes mértékű tilalmát, annak 

betarthatatlansága miatt.  

 

„Okos megoldás még nem született, de én azt mondom, 

hogy egyértelmű az, hogy teljes mértékig így eltiltani 

azért nem célszerű, mert nem tudjuk következetesen 

betartatni ezt a dolgot. És akkor minek hozunk olyan 

törvényt, vagy olyan szabályt, amit nem tudom 

betartatni. És akkor még inkább azt mondom, hogy 
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nevetségessé válunk, mert azt mondja a gyerek, de hát 

akkor is megcsináltam.” (8. sz. interjú) 

 

2. A munkatársak egy része a gyermekgondozók jogosítványainak 

kiszélesítését tartaná kívánatosnak. 

 

„A kollégák most próbálnak a szakmai vezetővel egy 

olyan helyzetet teremteni, hogy én megadjam a 

gyereknek azt a lehetőséget, hogy kimenjen a 

kimenőre, de ha lehetőségem legyen annak 

szabályzására is, hogy ne tudjon kimenni. Ez jó lenne, 

mert akkor a gyermek látná, hogy hoppá, csak az mehet 

ki a városba, aki valamit tesz is érte.” (13. sz. interjú) 

 

3. Addiktológiai szakképesítéssel rendelkező munkatárs 

alkalmazása.  

 

„(…) jónak találnám például, hogy ha lenne egy olyan 

szakember, aki meglátogatná a lakásotthonokat 

havonta egyszer, és akkor leülne ezekkel a 

nagylányokkal beszélgetni. Nem a gyereket vinnénk 

valahova, hanem lenne egy olyan szakember, aki nem 

pszichológus, hanem kifejezetten a 

szenvedélybetegségekkel foglalkozó szakember, vagy 

szakemberek, akik tartanának programot akár. (…) 

jobbnak találnám azt, hogy vagy egy szakember 

végiglátogatná bizonyos időszakonként, és akár egy 

közös beszélgetés, vagy egyéni beszélgetés azzal a 

gyerekkel, vagy lenne egy olyan szakember, akit én 

felhívhatnék, és azt mondanám neki, hogy »Ne 

haragudj, úgy látom, hogy van egy problémás gyerek, 

nem lehetne, hogy elvigyem, vagy ő eljöjjön vagy 

bármi.«” (11. sz. interjú) 

 

4. A különböző telephelyeken dolgozó szakemberek rendszeres 

tapasztalatcseréjének biztosítása. 
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„(…) sajnos a tapasztalatcserére nagyon-nagyon 

kevés… nincs is lehetőség. Nincsenek olyan alkalmak. 

Legfeljebb, ha továbbképzéseken összejövünk. Tavaly 

is voltunk a többiekkel, na, az nagyon jó. Szünetekben 

beszélgetünk, tapasztalatokat cserélünk, de egyébként 

nincs. Nincsen ilyen lehetőségünk, sajnos. Pedig jó 

lenne, nagyon jó lenne. Mert hasonló gondokkal 

küzdünk, és ha már találkozunk olyan esettel, ami 

máshol megtörtént, akkor nem ér váratlanul bennünket, 

egy olyan esemény, amire nem is gondolunk. Mert itt 

mindig olyan események történnek, ami meg sem fordul 

a fejünkben, de lehet, hogy az már máshol megtörtént. 

De a hasonló tapasztalat, az milyen jó lenne, hogy igen, 

ezt már hallottam, ezt tudom, ezt körülbelül így kell 

kezelni.” (7. sz. interjú)  
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8. Addiktológiai ellátások Somogy 
megyében 

 

Somogy Megye addiktológiai ellátórendszerében egyaránt 

megtalálhatóak szociális és egészségügyi, alapítványi és állami 

intézmények. Az egyes szociális intézmények működése, 

szolgáltatásai a szakmai programjukban van lefektetve, mely 

alkalmazkodik a rájuk vonatkozó kormányrendelethez (1/2000.  

SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről). Az 

egészségügyi intézmények szolgáltatásai, működésük szintén a rájuk 

vonatkozó törvénnyel (1997 évi CLIV. törvény az egészségügyről V. 

fejezet) összhangban lett kialakítva. 

 

Somogy megye addiktológiai ellátórendszere – a többi megyéhez 

hasonlóan – hierarchikusan épül fel, ahol az egyes szintek között – jól 

működő rendszer esetén – biztosított az információ áramlása, a 

delegálás és a kooperatív esetkezelés. 

Az rendszer legalsó szintjétől felfelé haladva a szolgáltatások 

egyre komplexebbek, egyre költségesebbek és időigényesebbek, 

illetve egyre kevesebb ember számára képesek ellátást biztosítani 

egységnyi idő alatt. A szolgáltatást igénybe vevőktől egyre nagyobb 

mértékű bevonódást, együttműködést és személyes adatközlést 

követelnek meg.    

 

 

8.1 Alacsonyküszöbű intézmények 

Ezekre az intézményekre általánosan jellemzőek, hogy szolgáltatásaik 

bárki számára elérhetőek (18 éves kor alatt is), ingyenesek, anonimek, 

az absztinencia nem követelmény, és érvényes egészségbiztosítás 

nem szükséges hozzájuk. Elsődleges funkcióik az elérés, 

információnyújtás, kezelésbe juttatás, prevenció, ártalomcsökkentés. 
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Somogy megyében egyetlen szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

intézménye működik.  

 

INDIT Közalapítvány, „Megkeresés” Alacsonyküszöbű ellátás 

Cím: 7400 Kaposvár, Béke u. 47. 

Ügyfélfogadási idő: H-K-Sz: 9-15, Cs.: 10-15, P.: 9-14  

Telefon: +3682/511-635 

E-mail: nappali@indit.hu  

Kontaktszemély: Kovács Gergely 

Weboldal: www.indit.hu 

 

Szolgáltatások: 

 Információnyújtás 

 Ártalomcsökkentés  

 Drogprevenciós foglalkozások  

 Iskolai tanácsadás - fogadó órák  

 Utcai megkereső munka 

 Ifjúsági klub utcán tengődő fiatalok részére 

A szolgálat nagy hangsúlyt fektet a fiatalkorú populáció elérésére, a 

velük való munkára. 

A szolgáltatás elsősorban Kaposváron működik, de ha a megye 

egyéb területéről keresik meg őket, akkor is szívesen együttműködnek 

szakmaközi konzultációkban, tanácsadásban. 

Ha a humánerőforrás rendelkezésre áll, akkor prevenciós 

foglalkozásokat is tartanak megyeszerte. 

 

8.2 Önsegítő csoportok 

A megyében viszonylag sok önsegítő csoport működik. Elsősorban AA 

(Alcoholics Anonymus, Anoním alkoholisták önsegítő csoportja) 

csoportok vannak, de több helyen kapcsolódik hozzájuk Al-Anon 

mailto:nappali@indit.hu
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(Alkoholista hozzátartozó - barát csoport) csoport, illetve egy NA 

(Narcotics Anonymus, anonim kábítószer függők csoportja) csoport is 

működik a megyében. 

A megyében működő önsegítő csoportokról általánosan 

elmondható, hogy:  

 anonim módon lehet kapcsolódni hozzájuk;  

 nem kell érvényes egészségbiztosítás az igénybe 

vételükhöz; 

 kiskorúak számára is elérhetőek; 

 az absztinencia feltétele a gyűléseken való részvételnek. 

A csoportok alapvetően a 12 lépéses csoportok Hagyományai alapján 

működnek. A működésmód sajátosságairól bővebben az AA honlapján 

lehet tájékozódni: http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/mi_az_aa 

Formális vezetőjük nincs a csoportoknak, de a gyűléseket 

szervező emberek (kontaktszemélyek) egy állásponton vannak a 

tekintetben, hogy lehet őket keresni bizalommal, ha akár a segítő 

szakembereknek, akár az érintetteknek segítségre, információra lenne 

szükségük. 

Annak ellenére, hogy az önsegítő csoportok zömében AA 

csoportok, egyéb más függőségben szenvedő embert is szívesen 

látnak a gyűléseken.  

 

A gyűlések az alábbi helyeken, az alábbi időpontokban érhetőek el: 

Balatonlelle – AA csoport 

Cím: Balatonlelle, Ady Endre u. 4 

Gyűlés időpontja: 

H.: 18:30-19:30  

Minden hónap utolsó hétfője nyitott 

csoport (bárki részt vehet rajta). 

Telefon: +3670/561-2672 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Kiss György 

 

http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/mi_az_aa
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Barcs – AA Csoport 

Cím: Barcs Bajcsy-Zsilinszky u. 9. 

gyűlés időpontja: Szo.: 18:00-19:00 

Telefon: +3630/294-1878 

E-mail: - 

Kontaktszemély: „Kata” 

 

Kaposvár – AA csoport 

Cím: Kaposvár, Béke u. 47. 

Gyűlés időpontja: 
H.: 17:00-18:00, Sz.:17:30-18:30,  

Szo.:15:00-16:00 

Telefon: +3620/473-2287 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Szűcs Zoltán 

Kaposvár – NA csoport 

Cím: Kaposvár, Béke u. 47. 

Gyűlés időpontja: CS.: 17:00-18:00 

Telefon: +3620/473-2287 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Szűcs Zoltán 
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Kaposvár – Al-Anon csoport 

Cím: Kaposvár, Németh István Fasor 2. 

Gyűlés időpontja: Szo.:14:30-15:30 

Telefon: +3630/652-4498 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Nagy Gézáné 

 

Marcali – AA Csoport 

Cím: Marcali, Petőfi u. 63. 

Gyűlés időpontja: Sz.: 18:00-19:00 

Telefon: +3630/960-7395 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Kovács József Bertalan 

 

Marcali – Al-Anon Csoport 

Cím: Marcali, Petőfi u. 63. 

Gyűlés időpontja: Sz.: 18:00-19:00 

Telefon: +3630/491-4468 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Kovácsné Francsics Judit 
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Nagyatád – AA Csoport 

Cím: Nagyatád, Széchenyi tér 4. 

Gyűlés időpontja: Cs.: 17:30-18:30 

Telefon: +3620/233-4499 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Jurida Kornélia 

 

Siófok – AA Csoport 

Cím: Siófok, Kele u. 23. 

Gyűlés időpontja: Cs.: 16:30-17:30, Szo.: 16:30-17:30 

Telefon: +3630/467-8950 

E-mail: - 

Kontaktszemély: „Sanyi” 

 

Siófok – Al-Anon Csoport 

Cím: Siófok, Kele u. 23. 

Gyűlés időpontja: Sz.: 15:00-16:00 

Telefon: +3670/386-0104 

E-mail: - 

Kontaktszemély: „Marcsi” 
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Somogysárd – AA Csoport 

Cím: Somogysárd, Szabadság tér 7. 

Gyűlés időpontja: V.: 17:00-18:00 

Telefon: +3630/665-1618 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Varga László 

 

Az AA csoportok weboldala:  

http://www.anonimalkoholistak.hu  

Az NA csoportok weboldala: 

http://nahungary.hu/  

Az Al-Anon csoportok weboldala: 

http://www.al-anon.hu   

 

8.3 Nappali intézmények 

A nappali intézmények szolgáltatásait nem lehet anonim módon 

igénybe venni, a szolgáltatást igénybe vevőkkel együttműködési 

megállapodást kötnek az intézmények, melyhez a szolgáltatást 

igénybe vevőnek bizonyos személyes adatait meg kell adnia. 

Érvényes egészségbiztosítás is szükséges. 

 

Somogy megyében két nappali intézmény működik. 

 

 

 

 

 

 

http://www.anonimalkoholistak.hu/
http://nahungary.hu/
http://www.al-anon.hu/
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INDIT Közalapítvány, Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 

Cím: 7400 Kaposvár, Béke u. 47. 

Ügyfélfogadási idő: H-K-Sz.: 9-15, Cs.: 10-15, P.: 9-14 

Telefon: +3682/511-635 

E-mail: nappali@indit.hu   

Kontaktszemély: Kovács Gergely 

Weboldal: www.indit.hu 

 

Szolgáltatások: 

Az intézmény szolgáltatásai két csoportra oszthatók, a délelőtti 

„Drop-in” szolgáltatásokra és a délutáni „reintegrációs” 

szolgáltatásokra. 

Drop in szolgáltatások, 9:00-12:00: 

 Információnyújtás 

 Melegedő – pihenő funkció, józanodási lehetőség 

 Szabadidő hasznos eltöltése: társasjátékozás, olvasás, 

tv nézés 

 Tea, szendvics fogyasztása 

 Mosakodási, mosási lehetőség 

 Ártalomcsökkentés 

  Reintegrációs szolgáltatások, 12:00-15:00: 

 Egyéni esetkezelés 

 Motivációs interjú 

 Állapotfelmérés 

 Csoportfoglalkozások 

 Krízis intervenció 

 Szociális ügyintézés, internet- és telefonhasználat 

 Életvezetési tanácsadás 

 Jogsegélyszolgálat 

mailto:nappali@indit.hu
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Az intézmény szolgáltatásai bárki számára – szülői (gondviselői) 

hozzájárulással 18 éves kor alatt is – elérhetőek, de a szolgáltatások 

kizárólag az intézmény telephelyén vehetők igénybe. 

 

 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szociális és Fejlesztő 

Központ, Kastélyosdombó, Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 

Cím: Kastélyosdombó Fő u. 5. 

Ügyfélfogadási idő: H-K-Sz-Cs-P.: 8:00-16:00 

Telefon: +3682/466-248 

E-mail: kastelyosdombo@segelyszervezet.hu  

Kontaktszemély: Kanizsai Erika 

Weboldal: 

https://www.segelyszervezet.hu/hu/inte

zmeny/szocialis-es-fejleszto-kozpont-

kastelyosdombo-0 
 

Szolgáltatások: 

 Jogsegélyszolgálat 

 Mosási, mosakodási lehetőség 

 Napi 1x-i hideg étkezés 

 Szociális ügyintézés 

 Munkaerőpiacra történő reintegrálódás segítése 

 Életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás 

 Prevenció, relapszus megelőzése 

 

Az intézményt csak 18. életévüket betöltött személyek látogathatják.  

Az intézmény szolgáltatásai bárki számára elérhetőek, de a 

szolgáltatások kizárólag az intézmény telephelyén biztosítottak. 

mailto:kastelyosdombo@segelyszervezet.hu
https://www.segelyszervezet.hu/hu/intezmeny/szocialis-es-fejleszto-kozpont-kastelyosdombo-0
https://www.segelyszervezet.hu/hu/intezmeny/szocialis-es-fejleszto-kozpont-kastelyosdombo-0
https://www.segelyszervezet.hu/hu/intezmeny/szocialis-es-fejleszto-kozpont-kastelyosdombo-0
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8.4 Közösségi ellátások 

A közösségi ellátásokra alapvetően ugyanazok a kondíciók 

vonatkoznak a „magasabb küszöbű” jelleg (értsd: adatszolgáltatás, 

együttműködés) szempontjából, mint a nappali ellátókra, azzal a fontos 

különbséggel, hogy itt a szolgáltatások nem kizárólag a telephelyen 

érhetőek el, hanem a kliens lakókörnyezetében történik a szociális, 

mentális gondozás.  

A másik fontos különbség, hogy a közösségi ellátás 

munkamódszere a rendszerszemléletű családgondozás, ami épít a 

beteg aktív és felelős részvételére, a közösségi erőforrásokra, a 

természetes támogatók bevonására. A közösségi ellátásban nemcsak 

a szerhasználó (vagy egyéb addikcióban szenvedő) kliensek, hanem 

a családtagok elérése, segítése, megerősítése is a feladatok közé 

tartozik. Azaz ezek az ellátások már nem csak a szenvedélybeteggel 

foglalkoznak, hanem a közvetlen környezetében élőkkel is 

Somogy megyében két szenvedélybetegek közösségi ellátását 

végző intézmény működik. 

 

INDIT Közalapítvány, Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 

Cím: 7400 Kaposvár, Béke u. 47. 

Ügyfélfogadási idő: H-K-Sz.: 9-15, Cs.: 10-15, P.: 9-14 

Telefon: +3682/511-635 

E-mail: nappali@indit.hu 

Kontaktszemély: Kovács Gergely 

Weboldal: www.indit.hu  

 

 

 

 

 

mailto:nappali@indit.hu
http://www.indit.hu/
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Szolgáltatások: 

 

 Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes 

célok meghatározásának segítése, a változtatásra 

motiváló tényezők feltárása, erősítése, életvitel 

váltásának ösztönzése, a szerhasználat, illetve- függés 

járulékos ártalmainak, káros következményeinek 

csökkentése, a relapszus megelőzése, azonnali 

tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti 

jelleggel igénybe vevők részére. 

 Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek 

szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való 

képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a 

betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való 

alkalmazkodás és kezelés teendőiről. 

 Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való 

hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének 

segítése; szabadidős, önsegítő csoportok, támogató 

hálózatok szerveződésének segítése; tanácsadás, 

információnyújtás az egészségügyi, szociális, 

gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a 

foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek 

igénybevételéről. 

 

Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kor alatt is igénybe vehetők szülői 

(gondviselői) hozzájárulással. 
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Közösségért Alapítvány Közösségi Szolgáltatások - Dél-Balaton 

Közösségi Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Ellátás 

Cím: Balatonboglár Vikár Béla u. 12. 

Ügyfélfogadási idő: 

Balatonföldvár, Köröshegyi út 1. K.: 9.00 – 

12.00 

Fonyód, Fő u. 43. Sz.: 8.00 – 12.00 

Siófok, Semmelweis u. 1. Cs.: 8.00 – 

12.00 

Telefon: +36/20-379-8944 

E-mail: kozossegertalapitvany@gmail.com  

Kontaktszemély: 

A humán erőforrás átszervezése miatt a 

kézirat lezárásakor kontaktszemélyt 

megadására nincs lehetőség. 

Weboldal: 
http://www.kozossegertalapitvany.hu/inde

x.php?terseg=1 
 

Szolgáltatások: 

 Problémaelemzéssel, problémamegoldással a személyes 

célok meghatározásának segítése, változtatásra motiváló 

tényezők feltárása; problémamegoldó beszélgetések a 

probléma helyzetét pozitívan, illetve negatívan befolyásoló 

tényezők meghatározása. 

 Készségfejlesztés: a célok eléréséhez kapcsolódó 

készségek fejlesztése, társas kapcsolatok kialakításához, 

valamint az önálló életvitelhez szükséges készségek 

fejlesztése: 

- stresszkezelés 

- kommunikációs tréning 

- problémamegoldó tréning 

- életviteli készségek fejlesztése 

 Pszicho-edukáció: strukturált tájékoztatás a 

gondozóorvos bevonásával a betegségről, annak 

kezeléséről. A kezelőorvossal való kapcsolattartás révén 

mailto:kozossegertalapitvany@gmail.com
http://www.kozossegertalapitvany.hu/index.php?terseg=1
http://www.kozossegertalapitvany.hu/index.php?terseg=1
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a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos 

figyelemmel kísérése, az orvosi vagy egyéb terápiás 

kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése és 

figyelemmel kísérése. 

 Krízisintervenció: közösen elkészített krízisterv 

segítségével a krízis helyzetek kezelése és megelőzése, 

a korai figyelmeztető tünetekre koncentrálva. A 

krízisintervencióban a mobiltelefonon történő 

elérhetőség, azon keresztül nyújtott szakmai segítség a 

kialakult segítő-kliens kapcsolaton alapul. 

 Pszicho-szociális rehabilitáció: 

- Munkához való hozzájutás segítése 

- Szabadidő szervezett eltöltésének segítése 

- Nappali tevékenységhez való hozzájutás segítése 

- Társas kapcsolatok kialakításához szükséges 

készségfejlesztés 

- Szociális munka csoportokkal 

- Hozzátartozói csoportok szervezése, működtetése 

- Szabadidős és kulturális programok megszervezése, 

látogatása 

- Prevenciós, ismeretterjesztő programokon való részvétel  

 

 

8.5 Egészségügyi szakellátások, járóbeteg-ellátás 

Az ide sorolható intézmények az egészségügyi ellátórendszerbe 

tagozódnak (a korábban bemutatott intézmények szociális 

intézmények voltak). Az orvosi-pszichiáteri jelenlét itt már általános, a 

gyógykezelések eszközei között megjelenik a gyógyszeres kezelés és 

diagnózis felállítása is. Ellátási területük jellemzően inkább megyei 

szintű, mint települési vagy kistérségi. Somogy megyében hat ilyen 

profilú intézmény működik. 
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INDIT Közalapítvány, „TÜKÖR” Somogy Megyei Drogambulancia 

Cím: 7400 Kaposvár, Béke u. 47. 

Ügyfélfogadási idő: H-K-Sz-Cs.: 8-16, P.: 8-15 

Telefon: +3682/511-634 

E-mail: tukor@indit.hu 

Kontaktszemély: Dr. Zsoldos Enikő 

Weboldal: www.indit.hu  

 

Szolgáltatások: 

 Állapotfelmérés:  Beszélgetés az aktuális problémákról, 

a kliens életének eddigi szakaszairól, szerhasználatáról 

stb. Szükség esetén testi és laboratóriumi vizsgálatok. A 

pontos állapotfelmérés a további lépések 

megtervezéséhez feltétlenül szükséges. 

 Tanácsadás/Motivációs interjú: Szerencsés esetben már 

akkor megtörténhet az első találkozás, amikor még nincs 

komoly baj. Ilyenkor 1-2 beszélgetés, tanácsadás, a 

veszélyek ismertetése is hozhat eredményt. A terápiák 

lényeges része a motiváció felkeltése, éberen tartása. A 

korai kezelésbe-vétel hatékony eszköze lehet a 

szerhasználattal kapcsolatos problémák kezelésének. 

 Detoxifikáció: Fizikai függőséget is kialakító szereknél 

szükséges gyógyszeres kezelés. 

 Intenzív ambuláns terápia: Pszichoterápiás módszerek 

és gyakran gyógyszeres terápiák ötvözése, hetente 

legalább 1 alkalommal. A legkülönfélébb függőségek, a 

szerhasználat következményeként, vagy attól 

függetlenül kialakuló pszichés (lelki) problémák 

kezelésében tud segítséget nyújtani. 

 

mailto:tukor@indit.hu
http://www.indit.hu/
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 Családterápia: A szenvedélybetegségek hátterében az 

esetek többségében családi terheltség, családi 

konfliktusok állnak, ezért a probléma kezelése ezen a 

színtéren is hatékony lehet. Elsősorban fiatalkorú 

szerhasználók esetében tartjuk indokoltnak az egész 

család bevonását a kezelésbe. 

 Elterelés: A hatályos törvényi szabályozás értelmében 

csekély mennyiségben elkövetett kábítószerrel való 

visszaélés vétsége esetén lehetőség van a büntető 

eljárás bírósági szakaszba lépése előtt ezt az alternatív 

eljárást választani. Az elterelés egy 12 alkalmas, min. 6 

hónapos konzultációs sorozat. Erre az alternatív 

megoldásra 2 éven belül csak egyszer van lehetőség. 

(Siófokon – előzetes telefonos egyeztetés után – a 

családsegítő szolgálat épületében is van lehetőség az 

elterelés intézményét igénybe venni kéthetente hétfőn 

15:00 órától.)  

 

Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kor alatt is igénybe vehetők szülői 

(gondviselői) hozzájárulással. 

 

Elterelést az alábbi intézmények végeznek még Somogy megyében: 

- Barcs: Barcs Város Önkormányzat Járóbetegellátó 

Intézmények. Barcs, Kálmán Imre u. 10. Tel.: +3682/565-

479 

- Kaposvár: Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár, Tallián 

Gy. u. 20-32. Tel.:+3682/501-300 

- Lulla: Diótörés Alapítvány. Lulla, Petőfi S. u. 4. Tel.: 

+3684/525-253  

- Marcali: Marcali Városi Önkormányzat Kórház-

Rendelőintézete.  Marcali, Széchenyi u. 17-21. Tel.: 

+3682/801-860  

- Nagyatád: Med Egészségügyi Kft. Nagyatád, Bajcsy Zs. 

u. 1. Tel.: +3682/504-400  
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INDIT Közalapítvány, Addiktológiai Gondozó 

Cím: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 32. 

Ügyfélfogadási idő: H-K-Sz-Cs.: 8-16, P.:8-14 

Telefon: +3682/510-002 

E-mail: szentmarton@indit.hu 

Kontakt személy: Dr. Zsoldos Enikő 

Weboldal: www.indit.hu  

 

Az intézmény kiemelten kezeli az alkohol- és gyógyszerfüggőség, 

valamint a társfüggőség kérdéskörét. 

 

Szolgáltatások: 

 Állapotfelmérés; 

 Motivációs interjú; 

 Detoxifikáció (gyógyszeres támogatás, szükség 

esetén kórházi beutalás); 

 Ambuláns terápia, pszichológiai felmérés; 

 Család-és párterápia; 

 Csoportterápia, pszichoedukáció; 

 Konzultáció. 

 

Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kor alatt is igénybe vehetők szülői 

(gondviselői) hozzájárulással. 

 

 

 

 

 

 

mailto:szentmarton@indit.hu
http://www.indit.hu/
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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Pszichiátriai és 

Addiktológiai Centrum 

Cím: 
Kaposvár Tallián Gy.u. 20-32. Északi Tömb 7. 

szárny, földszint 

Ügyfélfogadási idő: 

Gyermek és Ifjúsági szakrendelés - 

szakorvosi: H-SZ: 7.30-15.30 – nem 

szakorvosi: H.: 8-13 K-P.: 8-12  

Gyermek- és Ifjúsági gondozó: H-Sz.: 10-14 

Telefon: +3682/501-300/1113 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Dr. Sümegi András 

Weboldalak: 
http://www.kmmk.hu/betegellatas/jarobeteg-

ellatas/ 

 

Szolgáltatások: 

- Gyógyszeres kezelés; 

- Detoxifikáció; 

- Egyéni terápia; 

- Családterápia; 

- Diagnózis felállítás. 

 

Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kor alatt is igénybe vehetők. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmmk.hu/betegellatas/jarobeteg-ellatas/
http://www.kmmk.hu/betegellatas/jarobeteg-ellatas/
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Barcs Város Önkormányzat Járóbetegellátó Intézmények, 

Pszichiátria és Klinikai szakpszichológia szakrendelés 

Cím: Barcs, Kálmán Imre u. 10. 

Ügyfélfogadási idő: H.-Cs.: 7-17, K.-Sz.: 7-13, P.: 7-15 

Telefon: +3682/565-479 

E-mail: 
barcsrendelo@barcsrendelo.t-

online.hu  

Kontaktszemély: Dr. Bagi Borbála 

Weboldal: 
http://www.barcsrendelo.t-

online.hu/ 

Szolgáltatások: 

- Egyéni terápia 

- Gyógyszeres kezelés 

- Diagnózis felállítása 

Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kortól vehetők igénybe. 

 

Siófoki Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó 

Cím: Siófok, Semmelweis u. 1. 

Ügyfélfogadási idő: 

Pszichiátriai szakrendelő: H-Sz.: 10-14,  

Cs.-P.: 11-14 

Pszichiátriai gondozó: H-K-Sz.: 8-10, 

Cs.-P.: 8-11 

Telefon: +3684/501-772 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Dr. Grósz Attila Pál 

Weboldal: 

https://www.siokorhaz.hu/ 

szakrendelesek/ 

pszichiatriai_gondozo_es_szakrendeles 

mailto:barcsrendelo@barcsrendelo.t-online.hu
mailto:barcsrendelo@barcsrendelo.t-online.hu
http://www.barcsrendelo.t-online.hu/
http://www.barcsrendelo.t-online.hu/
https://www.siokorhaz.hu/%20szakrendelesek/%20pszichiatriai_gondozo_es_szakrendeles
https://www.siokorhaz.hu/%20szakrendelesek/%20pszichiatriai_gondozo_es_szakrendeles
https://www.siokorhaz.hu/%20szakrendelesek/%20pszichiatriai_gondozo_es_szakrendeles
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Szolgáltatások: 

- Szükséglet felmérés 

- Diagnózis felállítása 

- Mélyterápiás kezelés 

A vizsgálatokat megelőzi egy telefonos időpont egyeztetés, háziorvosi 

beutaló nem feltétele a vizsgálatnak.  

A hangulati élet zavarával, szorongásos állapotokkal, 

krízisállapottal, szkizofréniával, demenciával, alkoholfüggőséggel, 

gyógyszerfüggőséggel, kényszerbetegséggel küzdő betegeket és 

hozzátartozóikat fogadják.  

Rendelkezésre áll egy segélytelefonszám is, ami 18:00 óra után 

hívható ingyenesen: +3680/505-503 

 

Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kortól vehetők igénybe. 

 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház Dr. Szaplonczay Manó 

Integrált Kórházegység 

Cím: Marcali, Széchenyi u. 17-21 

Ügyfélfogadási idő: telefonos egyeztetés alapján 

Telefon: 0682/801-860 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Dr. Ferenczy Mihály 

Weboldal: 
http://www.marcali.hu/index.php 

/varosunk/marcali-korhaz 

 

Szolgáltatások: 

- egyéni terápia 

- gyógyszeres kezelés 

- diagnózis felállítása 

 

Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kortól vehetők igénybe. 

http://www.marcali.hu/index.php%20/varosunk/marcali-korhaz
http://www.marcali.hu/index.php%20/varosunk/marcali-korhaz
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Komorbiditás (Betegségtársulás, Kettős diagnózis) 

 

A komorbiditás a társuló betegségek és rendellenességek együttes 

előfordulását jelenti. A kábítószer-fogyasztás vonatkozásában: 

valamely pszichoaktív szer használatából eredő rendellenesség és 

egy másik pszichiátriai zavar együttes előfordulása ugyanazon 

személyben. A komorbid kábítószer-fogyasztóknak két – eltérő profilú 

– főcsoportja különíthető el. Az elsőt a pszichiátriai betegségekben 

szenvedők uralják, míg a második csoport fő jellemzője a kábítószer-

függőség (Carpentier, 2017). 

Ha a komorbiditás gyanúja áll fenn egy kiskorúnál, akkor érdemes 

felvenni a kapcsolatot valamelyik gyermek- és ifjúságpszichiátriai 

intézménnyel, mivel nagy valószínűséggel csak akkor kezelhető jól a 

szer-abúzusa, ha a pszichés-mentális problémája is kezelésre kerül, 

illetve annak kezelése nagyban hozzájárulhat a deviáns 

magatartásforma megszűnéséhez. 

Két ilyen profilú intézmény működik a megyében: 

 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Gyermek- és 

Ifjúságpszichiátria Kaposvár, Tallián Gy.u. 20-32. Északi 

Tömb 7. szárny, tel.: +3682/501-300/1113 

 Marcali Városi Önk. Kh.-Ri. Gyermek-és Ifjúsági 

Pszichiátriai Gondozó Marcali, Kossuth L. u. 42., tel.: 

0682/801-860 

 

Az eddig említett intézményekre általában jellemző, hogy az 

ellátások igénybe vétele önkéntes és térítésmentes. 

A kapcsolat felvételének lehetséges helyei, módjai: 

 személyesen vagy telefonon a kapcsolattartás helyszínén, 

 háziorvos, iskolaorvos, üzemorvos közvetítésével, 

 pszichiáter, pszichiátriai osztály, gondozó által, 

 a szociális alap- és szakellátás közvetítésével, 

 oktatási-nevelési intézmények közvetítésével, 

 önsegítő és civil szervezetek közvetítésével, 

 családtagok, szomszédok, és egyéb, az ellátottal 

kapcsolatban álló önkéntes közreműködők közvetítésével. 
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8.6 Rehabilitációs otthonok, fekvőbeteg ellátás 

Ebbe a kategóriába sorolhatók azok az intézmények, amelyek 

szolgáltatásinak igénybevételéhez az érintetteknek fel kell adniuk 

addigi életvitelüket, és be kell vonulniuk az intézménybe. Ez a fajta 

terápia a legintenzívebb, míg a járóbeteg szakellátásban átlagosan 

heti egyszer egy órás terápiára kerül sor, addig ezekben az 

intézményekben gyakorlatilag 24órás folyamatos „munka” zajlik. Az 

intézményekben az esetek többségében professzionális segítők és 

talpraállt szenvedélybetegek (ún. peer-ek) közösen alkotják a stábot. 

Ezen a szinten előfordulnak olyan intézmények is melyek már 

költségtérítésesek. Minden intézmény maga alakítja ki a programját, 

de általánosságban elmondható, hogy a Minnesota modell az alapja a 

többségének. 

Magyarországon ernyőszervezetként a Magyar Drogterápiás 

Intézetek Szövetsége (MADRISZ) fogja össze ezeket a szervezeteket. 

Nem minden rehabilitációs otthon tagja a MADRISZ-nak, mivel a 

tagság nem kötelező. Ez a szervezet inkább egy minőségbiztosítást 

jelent. A tagok elfogadnak és alkalmaznak bizonyos alapelveket. 

Somogy megyében két rehabilitációs otthon (az egyik tagja a 

MADRISZ-nak a másik nem) és két rehabilitációs osztály található. 

Ezeknek az intézményeknek az ellátási területe már országos 

lefedettségű. 

Diótörés alapítvány, Diófa Otthon 

Cím: Lulla, Petőfi S. u. 4. 

Ügyfélfogadási idő: H-P.: 8-16 

Telefon: +3684/525253 

E-mail: szilagyi.tamas@diotores.hu  

Kontaktszemély: Szilágyi Tamás 

Weboldal: www.diotores.hu  

 

mailto:szilagyi.tamas@diotores.hu
http://www.diotores.hu/
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Szolgáltatások: 

A Diófa Otthon azokért a szenvedélybeteg, hajléktalan fiatalokért 

dolgozik, akiknek fizikai vagy mentális állapotuk alapján célzott 

segítségre van szükségük ahhoz, hogy később önállóbb, önfenntartó 

életet élhessenek. 

Az intézmény országos ellátási körzettel Somogy megyében 

működik, 2002 óta, az 1993. évi III. és az 1997.évi XXXI. tv. szerinti 

ellátásokkal, 23 koedukált férőhelyen. 2004-től addiktológiai 

rehabilitációval bővítve a Nemzeti Drogstratégia célkitűzéseinek 

végrehajtása és komplex szocio-rehabilitáció elősegítése érdekében. 

A programba elsősorban 18 éves korukat még nem betöltött 

fiatalokat várnak. 

 

Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány 

Cím: Nágocs, Ady Endre út 11. 

Ügyfélfogadási idő: H-P.: 8-16 

Telefon: +3620/379-6099 

E-mail: gaborisz@gmail.com  

Kontaktszemély: Horváth Gábor 

Weboldal: www.remenyseg.hu  

 

Szolgáltatások: 

 A program 6 hónapos, költségtérítéses (50.000 Ft/hó) 

 A bekerülést előgondozás előzi meg, aminek célja a 

motiváció megerősítése és a min. 2 hetes szermentes 

állapot elérése. Ezt követően egy felvételi interjúra kerül 

sor, aminek sikeressége az intézménybe való felvételt 

eredményezi. 

 Egyéni és csoportos terápiák is zajlanak. A program 

alapvetően a Minnesota modellre épül. 

mailto:gaborisz@gmail.com
http://www.remenyseg.hu/
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 Támogató családtagra is szükség van. 

 Az intézmény 12 férőhelyes. 

A programban 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. 

 

Nagyatádi Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Rehabilitációs 

Osztály 

Cím: 
Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 

1. 

Ügyfélfogadási 

idő: 
H-P.: 8-16 

Telefon: +3682/504-400/165 

E-mail: pszichiatria@nagyatadikh.hu  

Kontaktszemély: Horváth József 

weboldal: http://nagyatadikh.hu  

 

Szolgáltatások: 

 A program kórházi kereteken belül valósul meg.  

 Pszicho-szociális rehabilitáció zajlik 

 Együttműködő családtag elvárt, de nem kötelező 

 40 +12 ágyas koedukált intézmény 

 Alkohol, de egyéb függőségben szenvedőt is felvesznek 

 A program időtartama min. 6 hónap 

 

A program 18 éves kortól érhető el. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pszichiatria@nagyatadikh.hu
http://nagyatadikh.hu/
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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház kihelyezett 

Szocioterápiás és Rehabilitációs Egysége, Töröcske 

Cím: Töröcske, Fenyves u. 

Ügyfélfogadási idő: H-P.: 8-16 

Telefon: +3682/414-530 

E-mail: - 

Kontaktszemély: Varga Ákos 

Weboldal: http://kmmk.hu  

 

Szolgáltatások: 

 A program kórházi kereteken belül valósul meg, 45 ágyas, 

koedukált intézmény  

 Pszicho-szociális rehabilitáció zajlik 

 A program időtartama max. 6 hónap 

 egyéni terápia 

 csoportos terápia 

 munka terápia 

 művészet terápia 

A program 18 éves kortól érhető el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kmmk.hu/
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8.7 Bentlakásos intézmények fiatalok számára 

Ahogy a fejezet elején említettük, a rehabilitációs otthonok 

többségének ellátási területe országos szintű, ezért fontosnak tartjuk 

azoknak az intézményeknek az ismertetését is, amelyek kimondottan 

fiatalok (18 éves kor alattiak) számára nyújtanak rehabilitációs 

szolgáltatást: 

 

Bezerédj-kastélyterápia Alapítvány Szedresi Speciális 

Gyermekotthona 

Cím: 7056 Szedres, Hídja puszta 

Ügyfélfogadási idő: H-P.: 8-16 

Telefon: +3674/534-049 

E-mail: bezereda@gmail.com  

Kontaktszemély: Oláh János 

Weboldal: http://bezeredjalapitvany.hu/ 

 

A gyermekotthon alapvető célja, hogy gyermekvédelmi szakellátás 

keretében (speciális gyermekotthonként) otthont nyújtó ellátást 

biztosítson az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett fiúgyermekek 

számára. A pszichoaktív szerekkel küzdő, súlyos disszociális 

tüneteket mutató gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és 

reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt 

A gyermekotthon a gyámhivatal által meghatározott gondozási terv 

alapján biztosít ellátást. 16 fő tartós vagy átmeneti nevelésbe vett 12-

18 év közötti pszichoaktív szerekkel és/vagy magatartászavarral 

küzdő fiatalnak nyújt ellátást, amely igazodik a gyerekek életkorához, 

állapotához, és képességének megfelelő oktatást (belső iskola) 

biztosít. Az ellátási időszak maximum két év lehet. 

 

 

mailto:bezereda@gmail.com
http://bezeredjalapitvany.hu/
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További drogterápiás intézmények 18 év alatti fiatalok számára: 

 

MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona 

Cím: 2465 Ráckeresztúr, Madách I. u. 4. 

Ügyfélfogadási idő: H-P.: 8-16 

Telefon: +3630/182-0824 

E-mail: kozponti@tinirehab.hu 

Kontaktszemély: Erdős Eszter 

Weboldal: http://tinirehab.hu/ 

 

 

Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum, Gyermek -és Ifjúsági 

Addiktológiai Rehabilitációs Részleg 

Cím: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos utca 1 

Ügyfélfogadási idő: H-P.: 8-16 

Telefon: +3662/428-202 

E-mail: ifirehab.szatymaz@gmail.com  

Kontaktszemély: Báródi Orsolya 

Weboldal: http://www.drogcentrumszeged.hu 

 

 

 

mailto:kozponti@tinirehab.hu
http://tinirehab.hu/
mailto:ifirehab.szatymaz@gmail.com
http://www.drogcentrumszeged.hu/content/gyermek-%C3%A9s-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-addiktol%C3%B3giai-rehabilit%C3%A1ci%C3%B3s-r%C3%A9szleg
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8.8 Segélyvonalak  

A fejezet végén - a teljesség igénye nélkül - felsorolásra kerül 

néhány segély- és drogkonzultációs vonal melyek ingyenesen 

hívhatók a hét minden napján: 

 

Név: Telefonszám/chat link: 

Országos Kríziskezelő és 

Információs Telefonszolgálat 
+3680/205-520 

S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély 

Szolgálat 
116-123 

DrogStop Droginformációs 

telefonvonal és online konzultáció 
13-770 

Gyermek- és Ifjúsági Lelkisegély 

Telefon 
137-00 

Kék-vonal Gyermekkrízis Alapítvány, 

Gyermek és ifjúsági telefonszolgálat 
116-111 

Kék-pont Drogkonzultáció  

(16 év felettiek számára) 

http://kekpont.hu/online-

tanacsadas/  

 

  

http://kekpont.hu/online-tanacsadas/
http://kekpont.hu/online-tanacsadas/
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Összegzés, javaslatok 

2020 júniusában és júliusában empirikus kutatás lebonyolítására került 

sor a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermek- és lakásotthonaiban. A 

kutatás fókuszában a 10 éves és idősebb ellátottak pszichoaktív 

szerhasználata, a munkatársak kapcsolódó tapasztalatai és az 

intézmény problémakezelési gyakorlatai álltak. 

A kutatás lebonyolítása illeszkedett a European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs módszertanához, egy 2019 végén 

zajló somogyi addiktológiai kutatáshoz, valamint egy 2018-as dél-

dunántúli iskolavizsgálathoz, amelyek mintája lehetőséget biztosított a 

gyermek- és lakásotthonban élő, illetve a családban nevelkedő fiatalok 

szerhasználati szokásainak összevetésére. Az ellátottak körében 

kérdőíves felmérésre (N=105), az intézmény munkatársai körében 

kérdőíves adatfelvételre (N=128) és interjúk lebonyolítására (N=16) 

került sor. 

 

A kutatás főbb megállapításai az alábbiak:  

 

1. A mintában szereplő ellátottak négyötöde már kipróbálta a 

dohányzást. A válaszadók 60%-a dohányzott legalább egy alkalommal 

az adatfelvételt megelőző 30 napban, 53%-uk tekinthető rendszeres 

dohányosnak. A dohányzás a 12 évesnél idősebbek körében válik 

széles körben elterjedt szokássá. A lányok nagyobb arányban 

dohányoznak, a fiúk körében viszont nagyobb a naponta jelentős 

mennyiségű cigarettát elszívó dohányosok aránya.  

 

2. A válaszadást megelőző 30 napban a mintában szereplő ellátottak 

37%-a fogyasztott valamilyen szeszesitalt. 26%-uk sört, 20%-uk bort, 

15%-uk égetett szeszt, 13,5%-uk alkoholtartalmú üdítőitalokat, 9%-uk 

pedig cidert. Minden szeszesital-típus esetében a havi 1-2 alkalommal 

történő fogyasztás volt jellemző; a sör és bor kivételével – amit az 

ellátottak 12,6%-a, illetve 9,6%-a az adatfelvételt megelőző hónapban 

3 vagy több alkalommal fogyasztott – az egyéb alkoholtartalmú italok 

3 alkalomnál gyakrabban történő fogyasztása bőven 10% alatt volt.  
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A fiúk alkoholfogyasztása fiatalabb korban kezdődik, és szinte minden 

életkori csoportban nagyobb arányban fogyasztanak alkoholt 

(elsősorban sört), mint a lányok (akik inkább bort isznak).  

 

3. Cannabis származékokat (marihuána, hasis) a megkérdezettek 

19%-a használt legalább egyszer élete során, a válaszadást megelőző 

hónapban is fogyasztók aránya 4%. A kipróbálók, valaha fogyasztók 

aránya nemenként közel azonos, viszont a válaszadást megelőző 30 

napban csak lányok (4 fő) fogyasztottak cannabis-származékot a 

mintában szereplő ellátottak közül. Az egyéb „klasszikus” kábítószerek 

általi drogérintettség alacsony. 

 

4. Az új pszichoaktív anyagot, valamilyen herbál-típusú szert 

(szintetikus kannabinoidot) az ellátottak 13%-a, kristály-típusú szert 

(szintetikus katinont, dizájner stimulánst) a válaszadók 8%-a  

fogyasztott élete során. A herbálfogyasztás inkább lányok, a 

kristályfogyasztás inkább fiúk körében fordult elő.  

 

5. Nyugtatót/altató orvosi rendelvényre a válaszadók 18,8%-a 

fogyasztott már, többségük három hétnél hosszabb ideig. Orvosi 

rendelvény nélkül a válaszadók 10,9%-a használta ezeket a szereket, 

ugyanakkor a visszaélésszerű gyógyszerhasználatra a három hétnél 

rövidebb ideig tartó fogyasztás jellemző. 

 

6. Energiaitalt a mintában szereplő ellátottak 81,6%-a fogyasztott már 

élete során. Az adatfelvételt megelőző 30 napban a válaszadók 53%-

a fogyasztott energiaitalt. Az ellátottak bő harmada heti 

rendszerességgel fogyasztja ezt a terméktípust. 

 

7. Kávét az adatfelvételt megelőző 30 napban az ellátottak 26,7%-a 

fogyasztott. Napi rendszerességgel a válaszadók 4%-a kávézik.  

 

7. A munkatársak jellemzően könnyebbnek ítélik az egyes 

pszichoaktív szerek ellátottak általi elérhetőségét, mint az érintettek,  

továbbá felülbecsülik a vizsgált szerek elterjedtségét az ellátottak 

körében. Kivételt a szeszesitalok képeznek, ezeknek a fogyasztási 
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értékeit a munkatársak alacsonyabbnak ítélik, mint ami az ellátottaktól 

származó információkból következik. 

 

8. Az ellátottak szabadidős tevékenységei közül, annak addiktológiai 

szempontból protektív jellege miatt kiemelkedik a heti többszöri 

sportolás, illetve a kutatásban is bizonyítást nyert, hogy akik többet 

unatkoznak, azok körében magasabb a szerhasználók aránya. 

 

9. A szakmai programok és a házirendek eltérő terjedelemben és 

intenzitással foglalkoznak a szerhasználati zavarok kérdéskörével, 

esetenként csak az ellátottakra vonatkozó tilalmak szintjén.  

 

10. A munkatársak jellemzően segítő szándékkal reagálnak a 

szerhasználati problémákra. Többen életidegennek érzik a hatályos 

szabályozás egyes elemeit, számos válaszadó eszköztelennek érzi 

magát az ellátottak szerhasználatával, elsősorban dohányzásával 

kapcsolatban. 

 

Kutatási eredményeink alapján az alábbi javaslatokat tesszük az 

intézmény számára:  

 

1. Komplex, egészségfejlesztési szemléletű devianciaprevenciós 

program megvalósítása. Az intézmény prevenciós programjaiban az 

eseti jelleg dominál, hatékonyságuk megítélése a munkatársak 

körében ellentmondásos. Javasoljuk olyan prevenciós program 

bevezetését, amely komplex módon, az érintettek széles körére 

(ellátottak, intézményi munkatársak, gyámok) kiterjedően foglalkozik a 

megelőzés kérdéseivel. Fontos lenne a szerhasználati problémákon 

túlmutató tematikus fókuszpontokat meghatározni, kitérve a 

viselkedési függőségek és a deviáns magatartásmód megelőzésének 

lehetőségeire is. Az ellátottak körében az egészséges-, függőségektől 

mentes, józan életmód iránti elköteleződés fejlesztése, valamint 

minden résztvevő populáció tekintetében érzékenyítés lenne 

kívánatos az addiktológiai problémákban szenvedők iránt. Célszerű 

lenne olyan programot megvalósítani, amelynek során szociális 

készségfejlesztésre is sor kerül, hasznosítva a közösségi 
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erőforrásokat a deviáns karrier elindulásának, további fejlődésének 

megakadályozásában. Fontos lenne, hogy a program a helyi 

sajátosságokra és szükségletekre reflektáljon, vegye figyelembe jelen 

kutatási beszámoló megállapításait, vagy kerüljön sor célirányos 

helyzetfeltárásra. A program kiválasztásánál fontos szempont lenne az 

is, hogy eredményességét hatásvizsgálat segítségével mérje, ami 

kiterjed az információhalmozódásra, az attitűdváltozásra és a 

prevenciós szakemberek megítélésére. 

 

2. Egyéni terápia és/vagy konzultáció lehetőségének folytatólagos 

biztosítása. Az addiktológiai „sikertörténetek” visszatérő eleme az 

érintett ellátottra való intenzív odafigyelés és a felmerülő problémák 

egyéni keretek között történő megbeszélésének biztosítása. A 

jelenleginél több pszichológus foglalkoztatása az intézmény 

hatáskörén kívüli tényezők miatt nehézkes, ennek azonban nem kell 

szükségszerűen az egyéni konzultációk számát csökkentenie. Segítő 

beszélgetés lebonyolításra számos szakember alkalmas lehet, 

egyebek mellett a szociális munkások, a pedagógusok vagy az 

addiktológiai konzultánsok.     

 

3. Az intézmény szakmai dokumentumainak felülvizsgálata és 

kiegészítése a szerhasználati problémák vonatkozásában. Fontos 

lenne a konkrét helyzetekre vonatkozó addiktológiai protokollok 

kidolgozása, pontosan meghatározva az egyes munkakörökhöz 

rendelt feladatokat és eljárásrendet. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat egyik munkakör esetében sem tesz explicit utalást a 

szerhasználati problémák kezelésére vonatkozóan. A kapcsolódó 

szabályozás az egyes telephelyek szakmai programjaiban és 

házirendjeiben jelenik meg, azonban ezek jellemzően nélkülözik az 

átfogó szemléletet. Jellemzően nem tartalmazzák explicit módon a 

szerhasználati problémákhoz kapcsolódó segítségkérés lehetőségét, 

az intézmény területén a munkatársak dohányzásának tilalmát, illetve 

a szerhasználati problémák érzékelésekor alkalmazott eljárásrendet.   

 

4. Hatékonyabb intézményközi együttműködés kialakítása a 

szerhasználati  problémák kezelésében. Célszerű lenne rendszeressé 
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tenni tapasztalatcserét a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és 

az addiktológiai intézmények munkatársai között. Somogy megyében 

az addiktológiai ellátások szinte teljes spektruma elérhető. Az ellátások 

legszélesebb köre a megyeszékhelyen érhető el, ami megkönnyíti az 

együttműködést a településen és annak közelében működő gyermek- 

és lakásotthonok számára. Másfelől fontos lenne kezelni a földrajzi 

távolságból következő hátrányosabb helyzetet, és biztosítani, hogy a 

szakmaközi együttműködés lehetősége a Kaposvártól távolabb fekvő 

telephelyeken is biztosítva legyen. 

 

5. A különböző telephelyeken dolgozó munkatársak közötti rendszeres 

szakmai tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása. A szerhasználati 

problémák kezelését megnehezíti az a tény, hogy ezek a jelenségek 

változékonyak, megjelenésük módja függ az érintettek összetételétől, 

a társas-társadalmi környezet sajátosságaitól, aktuális kulturális 

tényezőktől stb. Emiatt különösen fontos lenne a munkatársak közötti 

tapasztalatcsere, ami a felmerülő problémák gyorsabb felismerését és 

hatékonyabb kezelését is elősegítené. A rendszeres szakmai 

összejövetelek további előnye lehet a munkatársak eszköztelenség-

érzetének és frusztrációjának csökkentése.   

 

6. Dohányzásról való leszokást támogató program indítása az 

intézmény érintett munkatársai számára. A kutatás során 

egyértelművé vált, hogy a munkatársak dohányzását az ellátottak is 

érzékelik, felelősségük a kiskorúak dohányzási szokásainak 

alakulásában jelentős. Cahill és Lancaster (2014) 57 

dohányzásellenes munkahelyi program metaanalízisét elvégezve 

meghatározta, hogy a különböző beavatkozások és eljárásmódok 

milyen mértékben eredményesek. Hatékonynak bizonyult a csoportos 

viselkedésterápia, az egyéni konzultáció, a gyógyszeres terápia, illetve 

az előzőeket is magukban foglaló kombinált megközelítések. Ezeknél 

a módszereknél a hatékonyság mértéke megegyezik a munkahelyen 

kívüli programok és intervenciók hatékonyságával. Érdemes azt is 

rögzíteni, hogy mi nem működik a munkahelyeken. Nem hatékonyak 

az önsegítő módszerek, a családi, baráti és munkatársi támogatás, a 
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relapszusmegelőző programok, a munkahelyi szabályzatok, illetve a 

magas kockázatú viselkedésmódokra fókuszáló átfogó programok. 
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