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Bevezetés
Az EFOP 1.8.9-17 kódszámú, „Legyen más a szenvedélyed! 2.”
című pályázati konstrukció fő célja a gyermekvédelmi szakellátási
intézmények
droghasználat
kialakulásának
megelőzését,
visszaszorítását célzó tevékenységeihez kapcsolódó támogatása. A
program keretében a kedvezményezett intézményeknek olyan
megelőző tevékenység megvalósítására nyílik lehetőségük, amely
pozitív hatást gyakorol a gyermekvédelmi szakellátásban
részesülőkre.
A
gyermekvédelmi
szakellátásban
részesülőkre,
a
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberekre, illetve a
program megvalósításának helyszínén élő prevenciós programokkal
érintett gyermekekre és szülőkre irányuló tevékenységek egyes
részcéljai a szerhasználat megelőzésére és visszaszorítására
irányulnak, így a projekt elősegíti:
- a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal
elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttek szerhasználatának
megelőzését
és
visszaszorítását
prevenciós
szemléletformáló programok megvalósításával;
- speciális programokon keresztül hozzájárul a nevelőszülők
nevelőszülői készségeinek, kompetenciáinak fejlődéséhez,
továbbá a szülők és családok bevonásával a családi rendszer,
a nevelőszülői szerep erősödéséhez;
- továbbképzéseken és felkészítéseken keresztül 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
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szakellátás egyes ellátási formáihoz kapcsolódó felméréseken,
kutatásokon keresztül.
Drogprevenciós célú kutatásunk a II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon 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.
A szerzők reményei szerint a kutatás eredményei alapul
szolgálhatnak a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon jövőbeni
megelőzési és szolgáltatásszervezési feladatainak tervezéséhez és jó
gyakorlatok kialakításához.
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1. Minta és módszer
Kutatásunk fő kutatási kérdései az alábbi voltak:
1. Mi jellemzi a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon gondozottjainak droghasználatát?
2. Milyen intézményi válaszok születtek az intézményi
droghasználat kezelésére?
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 jogszabályi környezetet;
- a magyarországi fiatalok szerhasználati szokásait, annak
szociokulturális hátterét, illetve kapcsolatát a szabadidőeltöltési szokásokkal;
- az intézmény dolgozóinak percepcióit a droghasználattal
kapcsolatban;
- az intézmény szakmai dokumentumait; továbbá
- Somogy megye addiktológiai ellátórendszerét.
Kutatásunk során több adatgyűjtési eljárás kombinációjának
segítségével vizsgáltuk az intézményben előforduló szerhasználati
problémákat. A feldolgozott szakanyagok körébe bevontuk az
intézményi dokumentumokat, a friss és témakörhöz illeszkedő
szakirodalmi forrásokat és statisztikákat, továbbá a kapcsolódó
jogszabályokat. A primer adatok összegyűjtését három empirikus
eljárás segítségével valósítottuk meg:
1. Kérdőíves vizsgálatot végeztünk a 10 éves és idősebb
ellátottak körében.
A kutatás alapsokaságának meghatározását az intézmény
munkatársai segítségével végeztük. Az előzetes adatgyűjtés során
arra a megállapításra jutottunk, hogy az adatfelvételt a 10 éves és
idősebb ellátottakra célszerű kiterjeszteni, mivel ebben az életkorban
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jelentkeznek bizonyos szerhasználati problémák (pl. dohányzás). Az
intézménytől kapott, szűrt és anonimizált adatbázis alapján az
alapsokaságba tartozó ellátottak 48%-a fiú, 52%-a lány, átlagos
életkoruk 15,2 év.
1. ábra Az intézmény 10 év feletti gondozottjainak korfája (N=159)

Forrás: anonimizált intézményi kimutatás

Az ellátottakra irányuló adatfelvétel során valószínűségi
mintavételre nem volt lehetőség, az intézményi munkatársak
közreműködésével megvalósuló adatfelvétel során a minél nagyobb
minta elérése volt a célunk. Adatfelvételre a II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon öt telephelyén került sor. Kutatásunk nem
reprezentatív, a megállapítások az elemzés alapjául szolgáló
mintában szereplő gondozottakra vonatkoznak. Az elemzett adatok
köréből két rekordot (két válaszadó adatait) zártunk ki nyilvánvalóan
valótlan, logikailag inkonzisztens válaszok miatt.
Az elemzés alapjául szolgáló minta nem és életkor szerinti
összetételét az alábbi korfa (2. ábra) szemlélteti. A mintában szereplő
ellátottak átlagos életkora 14,49 év, 49%-uk fiú, 51%-uk lány.
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2. ábra Az ellátottakra irányuló kérdőíves kutatás mintája (N=80)

Forrás: saját adatok

A 10 év feletti gondozottak körében megvalósított kérdőíves
vizsgálat adatfelvételére az ESPAD módszertan alapján került sor. Az
alkalmazott kérdőív dohányzással, alkoholfogyasztással, valamint
egyéb pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos kérdései leképezik a
2015-ös ESPAD kutatás módszertani standardjait. Ugyanakkor mivel
az eredeti kérdőív 16 éves diákok számára készült, ezért egy korábbi
kutatásunk (Horváth – Molnár, 2019) során már átdolgozott
mérőeszközt alkalmaztunk, amely az eredeti 2015-ös ESPAD kérdőív
alapján, de 12-14 éves diákok körében lebonyolított próbakérdezést
követően került kialakításra. A változtatások eredményeként a
kiindulópontként használt kérdőív terjedelme hozzávetőlegesen
20%-kal csökkent, a meghagyott kérdések felépítésén azonban nem
változtattunk.
Korábbi kutatásunkra 2017 tavaszán a Szigetvári és a Sellyei járás
6-11. évfolyamos általános- és középiskolás tanulói körében került
sor az érintett diákok egészségmagatartásának feltárása céljából.
Mivel a két kutatás azonos módszertani standardok alapján készült,
és a két adatfelvétel között eltelt idő sem mérvadó, ezért
lehetőségünk van arra, hogy jelen kutatás eredményeit a Szigetvári
és Sellyei járás fiataljaira vonatkozó adatokkal összehasonlítva
mutassuk be. Noha jelen kutatásban a célpopuláció alsó korhatárát

8

10 éves korban határoztuk meg, míg a korábbi adatfelvételre a 12 év
felettiek körében került sor, összességében a két minta nem és
életkor (jelen kutatásban a válaszadók életkora 14,49 év, a korábbi
adatfelvétel esetében 14,52 év) szerinti megoszlása hasonló, így
lehetővé teszi a két vizsgálat eredményeinek összevetését.
2. Kérdőíves vizsgálatot végeztünk az intézmény azon dolgozói
körében, akik közvetlen, napi szintű kapcsolatban vannak a
gondozottakkal. A vizsgálat során alkalmazott önkitöltős kérdőívvel
54 fő munkavállalót értünk el, a válaszadásra a balatonboglári, a
fonyódi és az öreglaki gyermekotthonban, illetve egy somogyvári
lakásotthonban került sor.
A mintába került válaszadók átlagosan 6,2 éve dolgoznak az
intézményben, a legkevesebb intézményi munkatapasztalattal
rendelkező válaszadó 4 hónapja, a „legidősebb” 33 éve dolgozik a II.
Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban.
A válaszadók közül két fő csak általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, további 14 fő szakmunkásképzőben vagy szakiskolában
szerzett képesítést. A minta legnagyobb létszámú csoportját az
érettségizettek teszik ki, arányuk 46,3%. Technikusi végzettséggel
egy fő, diplomával nyolc fő rendelkezik a válaszadók közül. Szakirányú
képesítéssel a válaszadók 85%-a rendelkezik, ez az esetek
többségében tanfolyami (30,2%) vagy középfokú (34%) képesítést
jelent. Felsőfokú szakirányú képesítéssel a válaszadók 20,8%-a, 11 fő
rendelkezi. Az iskolai végzettség és a szakirányú képesítés
meglétének kapcsolatát a 3. sz. ábra szemlélteti.
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3. ábra A dolgozók kérdőíves felmérésében résztvevő válaszadók
összetétele (N=55)

Forrás: saját adatok

3. Félig strukturált interjúkat készítettünk az intézmény olyan
munkatársaival, akik napi rendszerességgel közvetlen kapcsolatban
állnak az ellátottakkal. Az interjúk során részben a kérdőíves
adatfelvétel során gyűjtött információk bővebb kifejtésére, részben a
kérdőíves módszerrel nehezen vizsgálható témakörökre helyeztük a
hangsúlyt.
Az interjúalanyok beosztás szerinti összetétele:
- 8 fő gyermekfelügyelő
- 2 fő csoportvezető nevelő
- 1 fő nevelő
- 1 fő fejlesztőpedagógus
- 1 fő gyermekotthon-vezető
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-

1 fő szakmai vezető
1 fő pszichológus

A 2019. november 15. és 2019. december 2. közötti időszakban
megvalósuló adatfelvétel minden esetben 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. Szerhasználati problémák kezelésének jogi
környezete bentlakásos gyermekvédelmi
intézményekben
Jelen fejezetben röviden bemutatjuk a szerhasználati problémák
kezelésének jogi környezetét a gyermekotthonokban mint
bentlakásos gyermekintézményekben. Elöljáróban fontos kiemelni,
hogy a jogszabályok gyakran csak a szükséges minimumra
szorítkoznak, ezért a konkrét esetkör vizsgálatakor szükséges a
jogszabályok fogalmaiban rejlő értelmezési lehetőségek kifejtése.

2.1 Szerhasználati problémák kezelése az ágazati
jogszabályok rendszerében
A gyermek- és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert,
jogszabályrendszert és intézményrendszert jelenti, amelynek célja a
gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése,
veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint
azoknak a gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükrőlgondozásukról történő gondoskodás, akik hatósági intézkedés
következtében kikerülnek vér szerinti családjukból.
A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) határozza meg. Az ENSZ
Gyermekjogi Egyezményével összhangban a Gyvt. a gyermek
érdekeit és jogait helyezi előtérbe, elsőbbséget adva a családban
történő nevelkedésnek. Ennek érdekében a különböző támogatások
széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó
eszközként teszi lehetővé a családból való kiemelést, azonban ebben
az esetben is kiemelt feladatként határozza meg a családba történő
visszagondozást.
A Gyvt. határozottan elkülöníti egymástól a hatósági munkát és a
szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági
döntéseket – pl. családból való kiemelés és visszahelyezés; gyám
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kijelölése; döntés az örökbefogadásról – jelenti, amit a gyámhatóság
végez; utóbbi pedig azokat a különböző típusú szolgáltatásokat,
amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek.
Ugyancsak elválasztja egymástól a Gyvt. a szolgáltatások két körét: a
minden család számára rendelkezésre álló gyermekjóléti
alapellátásokat, és a családból kiemelt gyermekek gondozását
biztosító gyermekvédelmi szakellátásokat.
A gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások,
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások, személyes
gondoskodást nyújtó szakellátások, valamint hatósági intézkedések
biztosítják.
A Gyvt. a családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülözni
kényszerülő gyermekek számára a gyermekvédelmi szakellátás
biztosítását írja elő. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás
keretébe az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, valamint
a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tartozik.
Az otthont nyújtó ellátás magában foglalja az elhelyezett
gyermek, fiatal teljes körű ellátását (étkeztetés, ruházattal való
ellátás, egészségügyi ellátás, gondozás-nevelés, oktatás, lakhatás); a
családi kapcsolatok fenntartását és a hazakerülést segítő
családgondozást – vagy ha ez nem lehetséges, akkor az
örökbefogadás elősegítését, valamint a visszailleszkedéshez, az
önálló életkezdéshez szükséges utógondozást. Az otthont nyújtó
ellátások igénybevételéhez hatósági intézkedés szükséges.
A Gyvt. 57. § (1) bekezdése szerint a gyermekotthon megszakítás
nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény,
amely a gondozott gyermekek számára alaptevékenységként
biztosítja az otthont nyújtó ellátást, a fiatal felnőttek számára
utógondozói ellátást biztosít, szükség esetén külső férőhelyeket
működtet. A gondozás-nevelést előírt szakképesítéssel rendelkező
tagokból álló munkacsoport biztosítja.
A gyermekotthon elsődleges funkciója, hogy otthont nyújtó
ellátást biztosítson ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint
nevelésbe vett gyermekek számára, továbbá utógondozói ellátást
nyújtson fiatal felnőttek számára, illetve szükség esetén külső
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férőhelyeket működtessen. Ezen alapvető funkcióin túl a
gyermekotthon átmeneti gondozást, és ennek keretében ideiglenes
gondozást is nyújthat. Otthont nyújtó ellátást biztosító
gyermekotthoni elhelyezésre a Gyvt. rendelkezése értelmében azon
ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermekek
esetében kerülhet sor, akiket nevelőszülőnél nem lehetett
elhelyezni, tehát az elhelyezéskor a nevelőszülői elhelyezés
elsőbbséget élvez.
A Gyvt. 2. § (4) bekezdésben alapelvként kerül megfogalmazásra,
hogy családjából kikerült gyermek számára a korához és
szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani. Ennek megfelelően a
Gyvt. 58. § (1) bekezdése szerint a speciális gyermekotthon, a
speciális lakásotthon, a gyermekotthon speciális csoportja vagy a
gyermekotthon az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe
vett súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutató,
pszichoaktív szert használó és a kettős szükségletű gyermekeknek
nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint
habilitációt és rehabilitációt. Ebből kiolvasható, hogy ezen ellátási
forma lehetséges színtere a speciális gyermekotthon, a speciális
lakásotthon, illetve az átlagos szükségletű gyermekeket ellátó
gyermekotthon speciális csoportja, továbbá integrált formában a
gyermekotthon
átlagos
szükségletű
gyermekeket
ellátó
csoportjában. A gyermekek elhelyezéséről a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 126. § (4)
bekezdése alapján a problématípus szerint kell gondoskodni.
Az Nmr. 75. § (1) bekezdése szerint az otthont nyújtó ellátásban
részesülő gondozott gyermek számára többek között a Gyvt. 45. § (1)
bekezdése szerinti teljes körű ellátást kell biztosítani. Ennek
keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb
szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról,
mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról,
neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.
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A fentieken felül a Gyvt. 53. § (2) bekezdés bc) alpontja szerint az
otthont nyújtó ellátás keretében speciális ellátást kell biztosítani az
alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szert használó gyermek (a
továbbiakban: pszichoaktív szert használó gyermek) számára. Ezt
megerősíti az Nmr. 126. § (1) bekezdés c) pontja is, mely szerint a
speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon és a gyermekotthon
speciális csoportja a szakellátás keretében a pszichoaktív szert
használó 12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét –
betöltött gondozott gyermek számára kötelezően ellátandó
alapfeladatként a gyermek állapotához igazodóan speciális ellátást
biztosít. A Gyvt. 9. § (3) bekezdés fokozott védelmet ír elő a speciális
gyermekotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában
elhelyezett gyermekek vonatkozásában. Emellett garanciális szabály,
hogy a Gyvt. 11/A. § (1) bekezdés utolsó mondata szerint a
gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a speciális ellátást
igénylő gyermek védelmére.
Kiemelendő, hogy a jogszabályok konkrétan a speciális ellátás
tartalmáról a továbbiakban bővebben nem szólnak, így az
addiktológiai problémák kezelésének módjára közvetve az ellátás
egyéb dokumentumaiból, illetve a kötelező személyi és tárgyi
feltételek előírásaiból lehet következtetni.
A gyermekotthonnal kapcsolatos elhelyezési feltételeket az Nmr.
szabályozza, meghatározva a gyermekotthoni csoport fogalmát, az
ott elhelyezhető gyermekek számát, a csoport kialakításának
szempontjait, valamint a csoport lakóhelyéül szolgáló önálló
lakótérben kialakítandó helyiségeket, az ahhoz kapcsolódó tárgyi
feltételeket, valamint a több csoport elhelyezését biztosító
gyermekotthonban kialakítandó további helyiségeket és a
sportolásra alkalmas környezetet. A speciális gyermekotthonban
vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett gyermekek
speciális ellátása nem haladhatja meg a 2 évet, amelytől való
eltérésre csak a törvényben meghatározott esetekben van lehetőség,
így például ha a gyermek speciális szükséglete továbbra is fennáll. Az
Nmr. 126. § a speciális intézmények különböző formáiban
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elhelyezhető
gyermekek
számát,
továbbá
a
speciális
gyermekotthonban kialakítandó helyiségekre, tárgyi feltételekre
vonatkozó szabályokat is meghatározza. Emellett az Nmr. 126. § (9)
bekezdése szerint a speciális gyermekotthonban ki kell alakítani
biztonsági elkülönítőt is, ahol a személyes szabadságában korlátozott
gyermek tartózkodhat. Az Nmr. 81. §-a alapján a speciális ellátást
igénylő gyermek számára a fejlődéséhez, fejlesztéséhez,
gyógyulásához, rehabilitációjához és terápiájához szükséges és
indokolt eszközök beszerzéséről a fenntartónak gondoskodnia kell.
A gyermekotthonban végzett feladatellátás szakmai létszám
irányszámait és létszámminimum normáit, továbbá a létesítendő
munkaköröket az Nmr. 1. számú melléklete tartalmazza, de a
feladatellátás érdekében további munkakörök is létesíthetők. Az
Nmr. 1. számú melléklete egyrészt intézményi szinten (például
pszichológus, fejlesztő pedagógus), másrészt csoportonként
határozza meg a szükséges dolgozói létszámot (nevelő,
gyermekfelügyelő,
gyermekvédelmi
asszisztens).
A
létszámelőírásoktól lefele nem lehetséges az eltérés. Az egyes
munkakörökre vonatkozó képesítési előírások az Nmr. 2. számú
mellékletében találhatóak. Az Nmr. 1. sz. melléklete a speciális
intézmények különböző formáiban többletlétszám alkalmazását írják
elő, akiknek további képesítési követelmények is meg vannak
állapítva. A speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és
a gyermekotthon speciális csoportjában szakmai munkakörben
foglalkoztatott munkatársnak a speciális gyermekotthoni
feladatellátásra felkészítő képzésen kell részt vennie, melyet a
foglalkoztatása megkezdésétől számított 6 hónapon belül kell
elvégeznie.
A fentiekből kiolvasható, hogy az addiktológiai problémákat
kezelő speciális ellátás megnövelt szakmai létszámot, és speciális
elhelyezési formát követel meg.
A speciális ellátásra is igazak az általános rendelkezések, mely
szerint az ellátás az Nmr. 84. §-ában meghatározottak szerint
elkészített egyéni gondozási-nevelési terv szerint folytatódik,
amelynek célja az egyéni elhelyezési terv megvalósulását biztosító
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gondozással,
neveléssel
kapcsolatos
feladatok
részletes
megtervezése és az abban részt vevő szakemberek közötti
munkamegosztás meghatározása. Itt eltérést a jogszabály nem ír elő
a speciális ellátás vonatkozásában, de ennek elkészítésekor a
speciális szükségletek felderítése kiemelten fontos, hogy a terv célja
valóban megvalósulhasson.
A gyermekotthonnak el kell készítenie szakmai programját, amely
nevelési-gondozási rendszerét, a nevelés célját, alapelveit és
módszereit tartalmazza. A szakmai program a gyermekotthon
nevelési alapdokumentuma, amelyet a nevelőtestület fogad el. A
Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon szakmai
programjának releváns részeivel a kötet 5. fejezetében foglalkozunk.
Az Nmr. 4/A. §-a részletesen meghatározza, hogy a szakmai
programnak mit kell tartalmaznia, de a téma szempontjából
kiemelendőek az alábbiak:
az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői;
a szolgáltatás célja, feladata, alapelvei, így különösen a
megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő
kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása;
a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított
szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, valamint a szolgáltatási
típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok
jellege, tartalma, módja;
a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége
biztosításának módja, formái.
A szakmai programhoz mellékelni kell utógondozói ellátás
nyújtása esetén az utógondozói ellátást nyújtó és a fiatal felnőtt
megállapodását az utógondozói ellátás konkrét formájáról, módjáról
és mértékéről, valamint a házirendet és az SZMSZ-t vagy azok
tervezetét.
Látható tehát, hogy jogszabályi szinten az intézmény szakmai
programja az, amely az intézmény feladatát rögzíti az intézményen
belüli addiktológiai problémák kezelésében, azonban be kell mutatni
még egy – a szakmai program kialakításában és elfogadásában
szerepet játszó – kulcsfontosságú aktort.
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A közigazgatás állami szerveinek átalakításával összefüggésben a
szociális és gyermekvédelmi szakellátást folytató intézmények állami
átvétele a megyei intézményfenntartó központok állami átvételével
kezdődött meg, majd a települési önkormányzatok és társulásaik
szociális és gyermekvédelmi szakellátást végző intézmények állami
fenntartásba vételével folytatódott.
Az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat
ellátásában, továbbá a szociális és gyermekvédelmi szakellátás
rendszerének közép- és hosszabb távú átalakítási programjában a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban:
Főigazgatóság) központi szerepet tölt be. A Főigazgatóság jogállását
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012
(XI.13) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzíti.
A Korm. rendelet 1. §-a szerint a Főigazgatóság az emberi
erőforrások minisztere irányítása alá tartozó, központi hivatalként
működő központi költségvetési szerv, amely a 2. § szerint központi
szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő megyei és
fővárosi kirendeltségekből áll. A megyei kirendeltségek illetékességi
területe a megye, a fővárosi kirendeltség illetékességi területe a
főváros közigazgatási területére terjed ki. A gyermekvédelmi
szakellátási intézmények vonatkozásában a fenntartói feladatokat –
bizonyos kivételekkel – a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint
jellemzően ezek a megyei kirendeltségek látják el. E körben
különösen fontos kitérni arra, hogy a kirendeltség ellátja a Gyvt. 104.
§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fenntartói feladatot, azaz
jóváhagyja az intézmény szakmai programját.
A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a fenntartói feladatok
ellátása mellett – a gyermekek napközbeni ellátása kivételével – a
Gyvt. 96. § (7) bekezdése szerinti módszertani feladatokat ellátó
szerveként a Főigazgatóság jár el. A Főigazgatóság módszertani
feladatai keretében többek között módszertani útmutatókkal,
ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és
intézmények szakmai feladatainak teljesítését.
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A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés c) pontja szerint a
Főigazgatóság képzési feladatai körében a szociális, gyermekjóléti
szolgáltatásokban és gyermekvédelmi ellátásban foglalkoztatottak
számára képzéseket, továbbképzéseket szervez, illetve ehhez a
feladathoz kapcsolódóan támogatást nyújt.
Látható tehát, hogy a Főigazgatóság is kiemelt szereppel bír a
gyermekotthon mint bentlakásos gyermekintézményen belüli
addiktológiai problémákat kezelésében, hiszen jogosult az intézmény
szakmai programjának elfogadására, továbbá a problémakezelés
érdekében módszertani útmutatókat készíthet, valamint
gondoskodik a speciális gyermekotthonban, a speciális
lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában szakmai
munkakörben foglalkoztatott munkatársnak szóló kötelező képzés
tematikája kidolgozásáról és a képzés megszervezéséről.
Összességében megállapítható, hogy a gyermekotthon mint
bentlakásos gyermekintézményen belüli addiktológiai problémák
kezelése az ágazati jogszabályi szinten nem kerül részletesen
kidolgozásra (kivéve a pszichoaktív szert használó speciális ellátotti
kör igényeire szabott ellátás nevesítése, továbbá az ahhoz
kapcsolódó elhelyezési, személyi és tárgyi feltételek részletezése), de
az ágazati jogszabályi háttér értelmezésével egyértelműen arra lehet
következtetni, hogy az intézmények szakmai programjában, továbbá
az ellátottak egyéni gondozási-nevelési tervében a meglévő
problémákat azonosítani kell, és kezelése érdekében a szükséges
intézkedéseket hozzá kell rendelni.
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2.2 Kitekintés a tizennyolcadik életévét be nem töltött
személyek egészségét védő jogszabályokra
Az ágazati jogszabályokon túl röviden érdemes azt is
megvizsgálni, hogy egyéb jogszabályok milyen módon érintik a
vizsgált problémakört.
Az érintett korcsoport vonatkozásában kiemelt jelentőséggel bír,
hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. § (1)
bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy részére alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni,
továbbá a (3) bekezdés szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve
kiszolgálni. Ezzel a fogyasztóvédelmi rendelkezéssel a fenti termékek
értékesítése, illetve kiszolgálása kerül – a gyermek- és fiatalkorúak
védelme érdekében – korlátozásra. Ez az intézkedés természetesen
jelentősen érinti a gyermekvédelmi intézmények lakóit is.
Mindez összhangban van a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény 16. § (1) bekezdésével, mely szerint a
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során
fiatalkorú dohánytermékhez nem juthat; fiatalkorú részére
dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni tilos. Az előzőek
mellett már természetes, hogy gyermekvédelmi intézményben
dohánytermékhez
hozzájutni
sem
lehet,
hiszen
azok
kiskereskedelme semmilyen formában nem megengedett ebben az
intézménytípusban.
A fenti tilalmakat még kiegészíti a nemdohányzók védelméről és
a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (4) bekezdés b) pontja,
mely alapján sem zárt sem pedig nyílt légterű dohányzóhely nem
jelölhető ki gyermekvédelmi intézményben. Tekintettel arra, hogy
közforgalmú intézményben (amely fogalomba az értelmező
rendelkezés szerint a gyermekvédelmi intézmény is beletartozik) a
dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad
dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló
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elektronikus eszközt használni, így praktikusan a dohányzóhely
kialakítására vonatkozó tilalom abszolút dohányzási tilalmat jelent a
gyermekvédelmi intézmény területén.
Végezetül, de nem utolsósorban érdemes röviden a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény kábítószerrel kapcsolatos,
a téma szempontjából releváns rendelkezéseit is számba venni. Azt
fontos előre is megjegyezni, hogy egy büntetőjogi tényállás vizsgálata
során beszélhetünk a bűncselekmény alapesetéről, illetve annak
minősített esetéről vagy eseteiről. A minősített esetek törvényi
meghatározása többek között a bűncselekmény tárgyára, az
elkövetési módra, az elkövetés helyszínére, az elkövető személyét
jellemző körülményekre, vagy a passzív alany sajátosságára
tekintettel, vagy akár az elkövetői oldalon jelentkező motívumok és
célzat alapján történik meg. A minősített eset tehát jellemzően az
alapeset – különös körülményei okán – speciálisan kezelt, magasabb
büntetési tétellel fenyegetett változata.
A Btk. 176-177. §-aiban (Kábítószer-kereskedelem alcím alatt) a
forgalmazói típusú elkövetési tevékenységek (így a kínálás, az átadás,
a forgalomba hozatal és a kereskedés) kerülnek szankcionálásra. A
bűncselekmény minősített esetében, a Btk. 177. § (1) bekezdés a)-b)
pont alapján a törvény szigorúbban rendeli büntetni az elkövetőt, ha
a tizennyolcadik életévét betöltötte, és tizennyolcadik életévét be
nem töltött személynek kínál vagy ad át kábítószert, illetve ha ilyen
személy felhasználásával valósít meg forgalmazói magatartást.
A Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont alapján ugyancsak szigorúbb
szankciót rendel a törvény a bűncselekmény elkövetőjére, ha a
tizennyolcadik életévét már betöltötte, és bizonyos kiemelt
helyszíneken történik az elkövetés, vagyis a kábítószer kínálása,
átadása, forgalomba hozatala vagy az azzal való kereskedés. Ezek a
fokozottan védett helyszínek az oktatási, köznevelési, gyermekjóléti
vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek területe,
illetve azok közvetlen környezete. Ezen épületek közé tartozik többek
között a gyermekvédelmi intézmény is.
A Btk. 178-179. §-aiban (Kábítószer birtoklása alcím alatt) a
forgalmazói jellegű elkövetési magatartásoktól elkülönülten, önálló
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bűncselekményként a fogyasztói-beszerzői típusú elkövetési
magatartások (így a kábítószer termesztése, előállítása, megszerzése,
tartása, az ország területére behozatala, onnan kivitele, azon
átszállítása, mindezek elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatása)
kerülnek szankcionálásra. Ugyanakkor a Btk. 178. § (6) bekezdése
szubszidiárius jelleggel rendeli büntetni a kábítószer fogyasztását,
illetve csekély mennyiségű kábítószer fogyasztás céljából való
megszerzését vagy tartását (tehát abban az esetben, ha más
bűncselekmény nem valósul meg).
A Btk. a kábítószer birtoklásánál a kábítószer-kereskedés
esetéhez hasonlatosan tartalmazza a minősített eseteket. A Btk. 179.
§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint szigorúbban
büntetendő az elkövető, ha a tizennyolcadik életévét betöltötte, és
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával
valósítja meg a Btk. 178. § (1) bekezdésében meghatározott
elkövetési magatartásokat. A felhasználás azt jelenti, hogy a
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy az ezen életkort
betöltött személy ráhatására tettesi vagy bűnsegédi tevékenységgel
közreműködik a bűncselekmény elkövetésében. Akkor is
súlyosabban büntetendő a bűncselekmény, ha a fentebb már
kifejtett fokozottan védett helyszíneken történik az elkövetés. stb.
A Btk. a 181. §-ban önálló tényállásként szabályozza a kóros
szenvedélykeltést, rögzítve ezáltal is a kiskorúak egészsége
védelmének és a kábítószer-fogyasztóvá válásuk megelőzésének
fontosságát. A bűncselekmény elkövetési magatartása a
tizennyolcadik életévét betöltött személy részéről a tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy kábítószernek nem minősülő kábító
hatású anyag, illetve szer, valamint a kábítószer kóros élvezetére való
rábírása vagy rábírni törekvése, kábítószer fogyasztására rábírni
törekvése, kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetéhez való
segítségnyújtása.
Az elmúlt évtizedben a kiskorúak egészségét – a rendkívüli
gyorsasággal elterjedt – úgynevezett „dizájner drogok” fogyasztása
komolyan veszélyezteti. Ezeket az anyagokat valamely kábítószernek
minősülő anyag kémiai szerkezetének módosításával, illetve
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szintetizálásával hozzák létre azért, hogy bár az új szer a hatásában
az eredetihez hasonló maradjon, de legálisan használható legyen. Az
új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekményi tényállását a Btk.
a 184-184/D. §-aiban, a kábítószerrel elkövetett bűncselekmények
mintájára, alacsonyabb büntetési tételeket alkalmazva szabályozza.
Így ezen szerek esetében is szankcionálja a Btk. a forgalmazói típusú,
továbbá a nem fogyasztói jellegű beszerző típusú elkövetési
magatartásokat.
A bűncselekménynek a Btk. 184. §-ában meghatározott
elkövetési magatartásait (a kínálás, az átadás, a forgalomba hozatal
és a kereskedés, valamint az ezekhez szükséges anyagi eszközök
szolgáltatása) a forgalmazói típusú elkövetési tevékenységek
alkotják. A Btk. – a 184. § (1) bekezdésében – ennél a
bűncselekménytípusnál is a kábítószer-kereskedés esetéhez
hasonlatosan tartalmazza a minősített eseteket.
A törvény a Btk. 184/A. §-ában szigorúbban rendeli büntetni az új
pszichoaktív anyaggal visszaélés elkövetőjét, ha a tizennyolcadik
életévét betöltötte, és tizennyolcadik életévét be nem töltött
személynek kínál vagy ad át, illetve ha ilyen személy felhasználásával
hoz forgalomba új pszichoaktív anyagot vagy azzal kereskedik, illetve
ezen bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.
Ugyancsak szigorúbb szankciót rendel a törvény a bűncselekmény
elkövetőjére, ha a tizennyolcadik életévét már betöltötte, és a
fentebb már kifejtett fokozottan védett helyszíneken történik az
elkövetés.
A bűncselekménynek a Btk. 184/B. §-ában meghatározott
elkövetési magatartásait a beszerző típusú, nem fogyasztói
magatartások (az új pszichoaktív anyag előállítása, az ország
területére behozatala, onnan kivitele, azon átszállítása, csekély
mennyiséget meghaladó anyag esetén annak megszerzése, illetve
tartása, valamint mindezek elkövetéséhez anyagi eszközök
szolgáltatása) alkotják.
A törvény a Btk. 184/C. §-ában szigorúbban rendeli büntetni az új
pszichoaktív anyaggal visszaélés elkövetőjét, ha a tizennyolcadik
életévét betöltötte, és tizennyolcadik életévét be nem töltött
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személy felhasználásával új pszichoaktív anyagot előállít, az ország
területére behoz, onnan kivisz vagy azon átszállít, csekély
mennyiséget meghaladó ilyen anyagot megszerez vagy tart, továbbá
ha a passzív alany életkorától függetlenül bizonyos fokozottan védett
helyszíneken új pszichoaktív anyagot előállít, csekély mennyiséget
meghaladó ilyen anyagot megszerez vagy tart, illetve mindezen
bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.
Ugyancsak szigorúbb szankciót rendel a törvény a bűncselekmény
elkövetőjére, ha a tizennyolcadik életévét már betöltötte, és a
fentebb már kifejtett fokozottan védett helyszíneken történik az
elkövetés.
Összességében tehát megállapítható, hogy a kábítószerrel és az
új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmények értékelése
során a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek sérelme,
továbbá a gyermekvédelmi intézmények mint elkövetési helyszínek
kiemelt jelentőséggel bírnak a bűncselekmény minősítése során, és
ezekben az esetekben a bűnelkövetők magasabb büntetési tétellel
néznek szembe.
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3. Szerhasználati problémák előfordulása
Magyarországon és a II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthonban
3.1 Dohányzás
Évente globálisan mintegy 6 millió ember halála vezethető vissza
a dohányzásra. (Arnold, 2014; Balku, Demjén, Kimmel és Vitrai, 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, 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) 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
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aránya is csökkenő tendenciát mutat, noha a magyar értékek még így
is az EU15 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 csökkent1, 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)
3.1.1 Fiatalok dohányzási szokásai Magyarországon
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 legutóbbi, 2015-ös felmérés eredményei alapján
a 9-10. évfolyamos diákok 26,2%-a tekinthető rendszeres
1 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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dohányzónak, 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 ugyanakkor növekszik,
de összességében a 2015. évi adatok a dohányzás visszaszorulását
mutatják. (Elekes, 2016b)
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 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 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,
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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, Demjén, Kimmel
és Vitrai, 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 Péter 2012-ben 288 fő bevonásával vizsgálta a nyugatdunántúli 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 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
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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. (Huszka,
2012)
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 Judit és Sik Dorka egy 2016-os tanulmányban az északalföldi 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, tehát e szer használata
már az egészen fiatalok körében is megjelenik és többnyire az
egyének élete végéig jellemző. (Szécsi és Sik, 2016)
Elekes Zsuzsanna 2013 tavaszán a IX. kerületi önkormányzat
általános iskoláiban és gimnáziumaiban a 7., 8. és 10 évfolyamos
diákok dohányzási, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásait

29

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. (Elekes,
2013) 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, Strifler, Nagy, Hegedűs és
Klembucz, 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 prevalenciaértékének aránya 2011 és 2015 között több mint
háromszorosára nőtt. (U.S. Department of Health and Human
Services, 2016) 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
nikotinfüggőnek2 tekinthető. A válaszadók jelentős része által
használt dohánytermék a cigaretta, de a dohányzók 32%-a ecigarettát használ. (Pócs et al., 2019) 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)
2 Nikotinfüggőnek tekintették azokat, akik a felkelést követő 30 percen
belül rágyújtanak.
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3.1.2 A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok dohányzási
szokásai
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) 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.
Noha egyértelmű, hogy a gyermekvédelem gondoskodásában
nevelkedő gyermekek különösen magas kockázatnak vannak kitéve
az alkohol- és más drogfogyasztást illetően, Magyarországon az ilyen
körülmények között nevelkedő fiatalok szerhasználati szokásainak
feltárása hiányos. Az elmúlt közel két évtizedben csupán néhány
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tanulmány jelent meg a témában, ebből adódóan jelen írás
hiánypótlónak tekinthető.
Magyarországon elsőként (1999 második felében) Murányi István
(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 tagjai jellemző. (Murányi, 2000)
Elekes Zsuzsanna és Paksi Borbála (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
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 prevalenciaértéke lényegesen
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alacsonyabb. A nevelőotthonban élők körében a napi
rendszerességgel dohányzók aránya (Murányi eredményeivel
ellentétben) a lányoknál magasabb.
Az életkor növekedésével – a témában született kutatások
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
– Paksi, 2005)
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 Zsuzsa munkatársaival (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
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fiatal nők (n = 25) és gyermekvédelmi szakemberek (n = 43)
bevonásával. A lefolytatott fókuszcsoportos beszélgetések és féligstrukturált 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. (Kaló Zsuzsa et al., 2019)
3.1.3 Dohányzás a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon ellátottjai körében
Az ellátottak dohányzási szokásainak vizsgálatakor először a
cigarettaszerzés vélelmezett nehézségére kérdeztünk rá. Az életkor
előre haladtával a dohánytermékek megszerzése egyre könnyebbé
válik, a 18. életévüket betöltött válaszadók közül mindenki
könnyűnek minősítette ezt. A fiatalabb válaszadók körében jelen
vannak azok, akik szerint nagyon nehéz vagy lehetetlen cigarettát
szerezni, azonban a kiskorú válaszadók minden életkori csoportjában
hozzávetőlegesen 40%-os részaránnyal szerepelnek azok, akik
számára nem jelent nehézséget.
A munkatársak percepciója kedvezőtlenebb képet mutat, 80%-uk
szerint a gondozottak könnyen vagy nagyon könnyen tudnak
cigarettát szerezni.
1. táblázat A cigarettaszerzés vélelmezett nehézsége az ellátottak
(N=80) és a dolgozók (N=54) szerint
lehetetlen
nagyon nehéz
elég nehéz
elég könnyű
nagyon könnyű
nem tudja
összesen

ellátottak
16,7
10,3
12,8
21,8
24,4
14,1
100,0

dolgozók
1,9
13,0
51,9
29,6
3,7
100,0
Forrás: saját adatok
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Összehasonlítva a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő
fiatalok adatait a Szigetvári és Sellyei járás szakellátáson kívüli
fiataljainak adataival, megállapítható, hogy a két csoportban
lényegében nem különbözik a cigarettaszerzés vélelmezett
nehézsége. Korábbi kutatásunkban is azt mutatják az eredmények,
hogy az életkor növekedésével párhuzamosan egyre könnyebbé válik
a cigarettaszerzés, a 18 év felettiek körében pedig elenyésző azoknak
az aránya, akik valamennyire is nehéznek ítélik azt.
A munkatársakkal készített során magyarázatot kaptunk arra,
hogy milyen módon jutnak „dohánytermékekhez” az ellátottak:
„Mert hogyha van pénze, és tud dohányt venni, akkor igen,
dohányzik, de amikor már hónap vége fele van, nincsen
zsebpénz, nem tudja a cigarettát megvenni, akkor van a
probléma, mert szeretne szívni, de nem tudja, mert nincs
cigarettája, vagy összeszedi a csikkeket. Csikkeznek.” (5. sz.
interjú)
„Csikkezni is szoktak, bár mostanában én azt sem láttam, de
mondom, délelőtt én ebből azért keveset tapasztalok, mert
iskolában vannak, erre-arra-amarra. De csikkeznek, meg a
dohányt is beszerzik. Megkérnek valakit, hogy menjen be a
dohányboltba és vegyen nekik.” (3. sz. interjú)

A pszichoaktív szerek használatát az ellátotti válaszadók két
részcsoportjában vizsgáltuk. A 14 év alatti csoportban 50% azoknak
az aránya, akik még sohasem dohányoztak. Ez az érték a 14 év
felettiek körében 37%-ra csökken. Az életprevalencia értékek alapján
megállapítható, hogy a válaszadók 26,9%-a rendelkezik számottevő
dohányzási tapasztalattal. A 14 év alattiak nyolcada, a 14 év felettiek
egyharmada sorolható ebbe a csoportba. (2. táblázat) Ezzel szemben
a családban nevelkedő általános iskolás korú fiataloknál a soha nem
dohányzók aránya 15 százalékponttal magasabb (65,3%), a
számottevő, tehát 40 vagy több dohányzási alkalom tapasztalatával
rendelkezők aránya pedig fele akkora (6,2%), mint a

35

gyermekotthonban élő 14 év alatti fiataloknál. A családban
nevelkedő középiskolásoknál viszont kicsivel magasabb a dohányzás
életprevalencia értéke, mint a 14 év feletti ellátottaknál. Körükben a
40-nél több dohányzási alkalomról beszámolók aránya közel 40%.
2. táblázat Dohányzás életprevalencia értéke az ellátottak körében
(N=78)
dohányzási
alkalmak
száma
sohasem
dohányzott
1-2
3-5
6-9
10-19
20-39
40 vagy több
összesen

14 év
alattiak
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

12
50,0%
7
29,2%
2
8,3%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
3
12,5%
24
100,0%

14 év
felettiek
20
37,0%
12
22,2%
2
3,7%
1
1,9%
1
1,9%
0
0,0%
18
33,3%
54
100,0%

összesen
32
41,0%
19
24,4%
4
5,1%
1
1,3%
1
1,3%
0
0,0%
21
26,9%
78
100,0%
Forrás: saját adatok

A dohányzás életprevalenciájára vonatkozóan megkérdeztük a
kérdőíves vizsgálatban résztvevő munkatársakat, hogy szerintük 16
éves korukig az ellátottak hány százaléka próbálja ki a dohányzást.
Átlagos véleményük illeszkedik a 16 év alatti ellátottak körében mért
adathoz: míg a munkatársak 57,8%-osra becsülték az arányt, a 16 év
alatti gondozottak 60% százaléka számolt be legalább egy dohányzási
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alkalomról. A munkatársak egészen fiatal életkorban dohányozni
kezdő ellátottakról is beszámoltak az interjúkban:
„(…) régebben a középiskolás, tehát mondjuk a 14 év feletti
korosztály, addig az utóbbi időben egyre fiatalabb, tehát már
az általános iskola felső tagozatába járó, sőt, 10 éves, 9 éves
gyerek dohányzott. Már otthon megismertették velük, tehát
mondta, hogy nagybácsi vagy éppen a szülők szoktatták rá
őket. Tehát inkább a fiatalabb korosztály irányába, gyerekkorosztály irányába ment el.” (3. sz. interjú)
„(…) szerintem ez csak hozzáférés kérdése, tehát, hogyha
hozzá tudnak jutni, márpedig hozzá tudnak jutni, akkor
simán, és szinte kortól független, tehát már a 10-12 éves is
megpróbálja, ha nem is rendszeres. A dohány az
mindenképpen, tehát a cigarettázás mindenképpen.” (11. sz.
interjú)
„A dohányzás viszont sokaknál már 12 éves kor előtt
megjelenik. Sőt volt olyan 10 éves gyerek is, aki dohányzott,
aki családból jött be.” (7. sz. interjú)

Azoknak a 14 év alatti válaszadóknak az aránya, akik az
adatfelvételt megelőző 30 napban legalább napi egy szál cigarettát
elszívtak, 13,2% volt. Az arány 37,1% volt a 14 év feletti válaszadók
körében. (3. táblázat) A referenciavizsgálat eredményeivel való
összevetés azt mutatja, hogy – a dohányzási alkalmak számához
hasonlóan – az adatfelvételt megelőző hónapban legalább napi egy
szál cigarettát elszívó 14 év alatti ellátottak aránya kétszer akkora,
mint a „normál” általános iskolásokra jellemző érték, ugyanakkor a
14 év feletti ellátottak és a családban nevelkedő középiskolások
közötti különbség elenyésző.
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3. táblázat Ellátottak dohányzásának intenzitása az adatfelvétel
megelőző 30 napban (N=78)
dohányzási
alkalmak
száma
egyáltalán
nem
dohányzott
heti egy
cigarettánál
kevesebb
napi egy
cigarettánál
kevesebb
napi 1-5 szál
napi 6-10 szál
napi 11-20 szál
több mint
napi 20 szál
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N

19

28

47

%

79,2%

51,9%

60,3%

N

1

3

4

%

4,2%

5,6%

5,1%

N

1

3

4

%

4,2%

5,6%

5,1%

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

1
4,2%
1
4,2%
0
0,0%
1
4,2%
24
100,0%

10
18,5%
3
5,6%
6
11,1%
1
1,9%
54
100,0%

11
14,1%
4
5,1%
6
7,7%
2
2,6%
78
100,0%
Forrás: saját adatok

A megkérdezett dolgozók az ellátottak körében mért aránynál
magasabbra becsülték azoknak az ellátottaknak az arányát, akik az
elmúlt 30 napban dohányoztak, átlagosan 45,8%-ra becsülték ezt az
értéket. A rendszeres dohányosok arányát 37%-ra becsülték.

3.2 Alkoholfogyasztás
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
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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)
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország még mindig a világ
vezető alkoholfogyasztású országai 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 EU 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 – 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 2016-os ESPAD 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
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)

39

3.2.1 Fiatalok alkoholfogyasztása Magyarországon
A 2015-ös ESPAD kutatás eredményei szerint a középiskolás
diákok 14%-a a kérdezést megelőző hónapban legalább hat
alkalommal fogyasztott alkoholt, s a lányoknál nagyobb 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, 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
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 2007ben ez az érték 50,65 ml/fő volt, addig 2015-ben 74,4 ml/fő értéket
mutattak ki. (Elekes, 2016c)
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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.
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 fogyaszt
el. A legnépszerűbb szeszesitaloknak a bor, a boros kóla, a pezsgő,
ezt követően a sör, majd végül a röviditalok tekinthetők. (Arnold,
2014b)
Elekes Zsuzsa 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 alkalommal. Az előző havi lerészegedés
ugyanakkor alacsony, de előző havi nagyivásról a diákok közel
egyharmada számolt be.
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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)
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,
Strifler, Nagy, Hegedűs és Klembucz, 2015) Ennek ellenére az
Iskoláskorú gyermekek 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 kábítószerfogyasztás okozza.
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
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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.
Barabásné Kárpáti Dóra 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
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. (Barabásné, 2014)
Bozsek Nikolett 2010-ben 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
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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. (Bozsek, 2010) Az Iskolai Egészségfejlesztési és
Univerzális Drogmegelőzés (IEUD) nevet viselő kutatás adatai szerint
a 7. osztályosok között az alkoholt kipróbálók aránya 27%-ot tesz ki.
3.2.2 A gyermekvédelmi
alkoholfogyasztási szokásai

gondoskodásban

részesülő

fiatalok

Murányi (2000) 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
megkérdezettek 8,6 %-a számolt be nagyobb gyakoriságú (havi hat
vagy többszöri) alkoholfogyasztásról.
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A legelterjedtebb szeszesitalnak a sör és bor tekinthető, majd a
tömény italok következnek, és a nagyobb gyakoriságú fogyasztás
mindkét vizsgálat eredményei szerint inkább a fiúkra jellemző.
(Murányi, 2000; Elekes – Paksi, 2005) Elekes és Paksi (2005)
vizsgálatának eredményei alapján a fiúk 50%-kal több alkoholt
fogyasztanak, mint a lányok. Emellett elmondható, hogy a
gyermekotthonban élőknél az alkoholfogyasztás négy és félszer
nagyobb, mint a nevelőszülőknél élő fiataloknál. 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 – Paksi,
2005)
Ludescher (2017) eredményei szerint az első alkoholizálásra már
9-10 éves korban sor kerül, és az életkor növekedésével egyre többen
próbálnak ki valamilyen alkoholos italt (Huszti – Takács, 2017) Kaló
Zsuzsa és munkatársai (2019) interjús felmérésének eredményei
ugyanakkor azt mutatják, hogy a gyermekotthon lakói számára
alkoholos italok fogyasztása nem jellemző, helyette inkább olcsó
újfajta pszichoaktív szereket használnak.
3.2.3 Alkoholfogyasztás a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon ellátottjai
körében
Az alkoholfogyasztással kapcsolatban először különböző
szeszesital-típusok vélelmezett nehézségét vizsgáltuk az ellátottak
körében. Jelentős különbségeket az egyes terméktípusok között nem
mértünk, a legkönnyebben hozzáférhető szeszesital-típus a sör, amit
a válaszadó ellátottak 32%-a tart könnyen vagy nagyon könnyen
hozzáférhetőnek. A legnehezebben beszerezhető szeszesital-típus a
cider, amelynek esetében 24,4% véli úgy, hogy a terméktípus
könnyen vagy nagyon könnyen beszerezhető.
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4. ábra Egyes szeszesital-típusok gondozottak általi beszerzésének
vélelmezett nehézsége a gondozottak szerint (N=80)

Forrás: saját adatok

A munkatársak körében végzett adatfelvétel merőben más képet
mutat, mint ami az ellátottak válaszaiból kirajzolódik. Az azonos
színkódokkal készült 4. és 5. ábra összevetéséből ránézésre kiderül a
legfontosabb különbség: míg az ellátottak egy jelentős hányada
lehetetlennek tartja a szeszesitalok beszerzését, addig a munkatársak
inkább csak nehéznek vélik ezt a normasértést. A sör esetében
hasonló a gondozottak és a munkatársak percepciója, a bor mellett
ezt a szeszesital-típust tartják a legkönnyebben beszerezhetőnek, a
válaszadók 48,2%-a szerint könnyen vagy nagyon könnyen
beszerezhető. A munkatársak szerint az ellátottak számára az égetett
szeszek beszerzése a legnehezebb, könnyűnek vagy nagyon
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könnyűnek 26,2%-a tartja. Ez az érték összhangban van az ellátottak
véleményével, körükben 27% ez az arány.
5. ábra Egyes szeszesital-típusok gondozottak általi beszerzésének
vélelmezett nehézsége a munkatársak szerint (N=54)

Forrás: saját adatok

A referenciacsoportban szintén a sör, illetve a bor számít a
legkönnyebben beszerezhető italfajtának, ugyanakkor, míg az
általános iskolások 39-40%-a gondolja így, addig a középiskolások
közel 80%-a véli ugyanezt. Ez utóbbi érték lényegesen magasabb,
mint azt a nevelőotthonban nevelkedő fiatalokra vonatkozó adatok
mutatják, ami részben azzal magyarázható, hogy a referencia
adatbázisban a középiskolások között olyan fiatalok is jelentős
arányban szerepelnek, akik már betöltötték a 18 éves kort, így
legálisan hozzáférhetnek különböző alkoholos italokhoz. A
legnehezebben beszerezhető italfajtaként a referenciacsoport
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mindkét almintájában – az intézményben dolgozók és ellátottak
véleményéhez illeszkedve – az égett szesz jelenik meg.
A dohánytermékekhez hasonlóan a szeszesitalok beszerzése is
gyakran nagykorúak közreműködésével valósul meg:
„Megvetetik a boltban. Idehívott valami barátját, azt is
becsempészte a szobába. Most hogy ő 18 év feletti-e, azt én
nem tudom, de megvetetik a boltban. Odamennek a
hajléktalanokhoz és megvetetik velük.” (3. sz. interjú)

Az egyik interjúalany az idősebb ellátottak szerepét hangsúlyozta,
ami mind a dohánytermékekhez, mind a szeszesitalokhoz való
hozzáférést befolyásolja:
„Amikor hozzájutnak, és itt az is egyfajta szertartás,
hagyomány hogy a nagyobbak szeretetből adnak a
kisebbeknek.
Már a nyolcévesek, mondhatnám,
láncdohányosok lennének, ha a nagyobbaktól többször
kapnának, ha a nagyok többször lennének „jószívűbbek”
idézőjelben. De ezt ők tényleg úgy értelmezik, hogy nekik jó,
nekik használ, akkor egy kis csikket, kb. egy centit, miért ne
szívhatná el a kicsi. És ha vettem magamnak egy üveg
pálinkát, vagy bármit, akkor az alját miért ne adhatnám oda
a kicsinek.” (10. sz. interjú)

A szeszesital-fogyasztás kapcsán az adatfelvételt megelőző 30
nap fogyasztását is vizsgáltuk. A mintában szereplő ellátottak
esetében a legmagasabb havi prevalenciaértéket a 14 év felettiek
sörfogyasztása esetében mértük, ami 23,5%. (4. táblázat) A többi
vizsgált terméktípus esetében a havi prevalencia értéke 10-16% körül
volt. (5-8. táblázat)
A családban nevelkedő fiataloknál szintén a sörfogyasztás
mutatott a legmagasabb havi prevalenciaértéket mind az általános-,
mind pedig a középiskolásoknál.
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4. táblázat Sörfogyasztás havi prevalenciaértéke az ellátottak körében
(N=78)
sörfogyasztási
alkalmak
száma
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
6-9
alkalommal
fogyasztotta
10-19
alkalommal
fogyasztotta
20-39
alkalommal
fogyasztotta
több mint 40
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

21
87,5%
1
4,2%
1

39
76,5%
6
11,8%
1

60
80,0%
7
9,3%
2

%

4,2%

2,0%

2,7%

N

0

1

1

%

0,0%

2,0%

1,3%

N

0

1

1

%

0,0%

2,0%

1,3%

N

1

3

4

%

4,2%

5,9%

5,3%

N

0

0

0

%

0,0%

0,0%

0,0%

N
%

24
100,0%

51
100,0%

75
100,0%

Forrás: saját adatok
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5. táblázat Ciderfogyasztás havi prevalenciaértéke az ellátottak körében
(N=74)
ciderfogyasztási
alkalmak
száma
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
6-9
alkalommal
fogyasztotta
10-19
alkalommal
fogyasztotta
20-39
alkalommal
fogyasztotta
több mint 40
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

21
87,5%
0
0,0%
3

45
90,0%
2
4,0%
0

66
89,2%
2
2,7%
3

%

12,5%

0,0%

4,1%

N

0

2

2

%

0,0%

4,0%

2,7%

N

0

0

0

%

0,0%

0,0%

0,0%

N

24

50

74

%

0,0%

2,0%

1,4%

N

0

0

0

%

0,0%

0,0%

0,0%

N
%

24
100,0%

50
100,0%

74
100,0%

Forrás: saját adatok
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6. táblázat Alkoholtartalmú üdítőitalok fogyasztásának havi
prevalenciaértéke az ellátottak körében (N=75)
alkoholtartalmú
üdítőitalfogyasztás
alkalmainak
száma
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
6-9 alkalommal
fogyasztotta
10-19
alkalommal
fogyasztotta
20-39
alkalommal
fogyasztotta
több mint 40
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

21
87,5%
0
0,0%
3

43
84,3%
5
9,8%
0

64
85,3%
5
6,7%
3

%

12,5%

0,0%

4,0%

N
%
N

0
0,0%
0

0
0,0%
1

0
0,0%
1

%

0,0%

2,0%

1,3%

N

0

2

2

%

0,0%

3,9%

2,7%

N

0

0

0

%

0,0%

0,0%

0,0%

N
%

24
100,0%

51
100,0%

75
100,0%

Forrás: saját adatok
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7. táblázat Borfogyasztás havi prevalenciaértéke az ellátottak körében
(N=74)
borfogyasztás
alkalmainak
száma
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
6-9 alkalommal
fogyasztotta
10-19
alkalommal
fogyasztotta
20-39
alkalommal
fogyasztotta
több mint 40
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

21
87,5%
1
4,2%
1

42
84,0%
5
10,0%
1

63
85,1%
6
8,1%
2

%

4,2%

2,0%

2,7%

N
%
N

0
0,0%
1

0
0,0%
0

0
0,0%
1

%

4,2%

0,0%

1,4%

N

0

2

2

%

0,0%

4,0%

2,7%

N
%

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

24
100,0%

50
100,0%

74
100,0%

N
%

Forrás: saját adatok
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8. táblázat Égetettszesz-fogyasztás havi prevalenciaértéke az ellátottak
körében (N=75)
égetettszeszfogyasztás
alkalmainak
száma
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
6-9
alkalommal
fogyasztotta
10-19
alkalommal
fogyasztotta
20-39
alkalommal
fogyasztotta
több mint 40
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

21
87,5%
0
0,0%
1

43
84,3%
4
7,8%
0

64
85,3%
4
5,3%
1

%

4,2%

0,0%

1,3%

N

1

2

3

%

4,2%

3,9%

4,0%

N

0

0

0

%

0,0%

0,0%

0,0%

N

1

2

3

%

4,2%

3,9%

4,0%

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

24
100,0%

51
100,0%

75
100,0%

N
%

Forrás: saját adatok

A megkérdezett dolgozók 40%-ra becsülik azoknak az
ellátottaknak az arányát, akik fogyasztottak már életükben alkoholt,
és átlagosan 16%-ra teszik azon ellátottak arányát, akik az
adatfelvételt megelőző 30 napban is fogyasztottak szeszesitalt. Az
arány jól illeszkedik a fenti táblázatokban közölt adatsorokhoz,
ugyanakkor lényegesen alacsonyabb, mint a referenciacsoportokban
az általános iskolásokra esetében mért 32%, illetve a középiskolások
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körében azonosított 72,8%-os arány. Ez részben szintén az idősebb
korösszetételnek, részben pedig annak köszönhető, hogy az
szakellátásban élő fiataloknak kevesebb pénzük van szeszesitalok
vásárlására.
A munkatársak szerint az ellátottak 7,8%-a tekinthető rendszeres
szeszesital-fogyasztónak.

3.3 Kábítószerek, új pszichoaktív anyagok
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 kannabiszhasználónak 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 8238 túladagolásos haláleset történt, a kábítószerbűncselekmények 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
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(például metadon, buprenorfin, fentanil) használata miatt kezeltek,
valamint fentanilokat (akrilfentanilt és furanilfentanilt) tartalmazó
orrspray-k is megjelentek a piacon. (EMCDDA, 2019a) A
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 használta idézte elő, de
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 jelentette 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 az 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
kannabiszhasználat a fiatal felnőttek körében csökkent, ugyanakkor
nőtt az MDMA / ecstasy, a kokain és az amfetaminok mennyisége.
(EMCDDA, 2019b) Emellett az új pszichoaktív 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 αPHP, 2016-ban pedig az etil-hexedron, a 4- CMC és a TH-PVP), illetve
újfajta amfetaminszármazékok. (Czér et al., 2017) 2015-re a tűcsere
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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 kannabiszt, 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, Ludwig et al., 2016;
OECD, 2018)
3.3.1 Kábítószerek és új pszichoaktív anyagok használata a magyar
fiatalok körében
A 2015-ös ESPAD eredmények 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 szereket. A diákok ötöde
30 vagy több alkalommal történő használatról is beszámolt. (Arnold,
2014c) Elekes Zsuzsannának a IX. kerület 10. évfolyamos diákjaira
vonatkozó adatai alapján a szerhasználók jelentős része próbálkozó,
vagy alkalmi fogyasztó, ugyanakkor egyharmaduk 10-nél több
alkalommal fogyasztott droghasználati célú anyagot. (Elekes, 2013)
A legnépszerűbb szernek a marihuána számít, amelyet az ESPAD
eredményei szerint a diákok 12,5%-a fogyasztott a kérdezést
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
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az amfetamin, az ecstasy, a kokain és az LSD fogyasztása is említésre
méltó. (Arnold, 2014c; Nyírády, 2016; Elekes, 2013)
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
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 kockázatot, és a
könnyű beszerezhetőség sorolható. (Nyírády, 2016)
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; 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 Tanügyigazgatási és Ellenőrzési Osztályának (OH TEO) a fegyelmi eljárások
lefolytatásának szakszerűségét vizsgáló tanulmánya is szolgáltat
némi információt, amely 2015 őszén 2501 oktatási intézményben
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(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
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 Zsuzsanna 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 szipuzók negyede 10 évesen vagy korábban
próbálta ki), a gyógyszerhasználat, illetve az amfetamin és ecstasy
fogyasztás esetében is gyakori. (Elekes, 2013)
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Bozsek Nikolett 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), s a diákok 75%-ának tudomása van róla, hogy hol
juthat hozzá. (Bozsek, 2010) Szécsi Judit és Sik Dorka egy északalföldi 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 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. (Szécsi és Sik, 2016) 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)
3.3.2 Kábítószerek és új pszichoaktív anyagok használata a
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok körében
Murányi (2000) kutatásában a szakellátásban nevelkedő fiatalok
8%-a nyilatkozott úgy, hogy fogyasztott már életében valamilyen
illegális kábítószert, 9%-uk pedig altatót, nyugtatott vagy ezeket a
gyógyszereket alkohollal együtt. Eredményei szerint azoknál a
fiataloknál gyakoribb a különféle legitim 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
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fiatalok legnagyobb részt a baráti társaságukból szerzik be. Leginkább
a kíváncsiság és a kellemes érzés iránti vágy motiválja a kipróbálást,
de a valamilyen probléma miatt a szerfogyasztás is említésre méltó.
Elekes és Paksi (2005) kutatásukban a gyermekotthonban élő
fiataloknak a normálpopulációnál, illetve Murányi (2000)
eredményeinél is lényegesen nagyobb drogérintettségét állapították
meg. Míg a „normál” 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. (Elekes – Paksi, 2005)
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
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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 lakásotthonban élő fiatalok
nyúlnak ezekhez a káros anyagokhoz. (Ludescher, 2017)
A témában született legfrissebb kutatás (Kaló Zsuzsa 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 Zsuzsa 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
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
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felkészültségének minősége, valamint a szakemberek és ellátottak
közötti bizalmi kapcsolat hiánya tehető felelőssé az ilyen jellegű
problémák kialakulásáért. (Kaló Zsuzsa et al., 2019) Ehhez hasonlóan
egy amerikai szerzőpáros (Cheng & Lo, 2011) is arra az eredményre
jutott, az államilag gondozott gyermekek szerhasználati
problémáinak kialakulásáért leginkább a szülői felügyelet hiánya és a
gyermekotthonokban jellemző gyenge kötődések felelősek.
3.3.3 Kábítószerek, új pszichoaktív anyagok és nyugtatók használata a
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban
Kutatásunkban vizsgálat tárgyává tettük azoknak a pszichoaktív
szereknek az elterjedtségét is, amelyek fogyasztása a
gyermekvédelem rendszerén kívül, a tizennyolcadik életévüket
betöltött személyek esetében is szankcionált.
A kábítószerek esetében megvizsgáltuk a szercsoport
legszélesebb körben használt drogjának intézményi jelenlétét. A
kannabisz-származékok
(marihuána,
hasis)
vélelmezett
hozzáférhetőségének esetében jelentős eltérést találtunk az
ellátottak és a munkatársak percepciói között. Míg előbbiek 61,3%-a
szerint lehetetlen ezeknek a szereknek a beszerzése, addig utóbbiak
esetében mindössze 13% ez az arány. A referenciacsoport általános
iskolába járó fiataljainak többsége (60,1%-a) szintén lehetetlennek
tartja a kannabisz-származékok beszerzését. A családban nevelkedő
fiatalokra vonatkozó adatok azonban azt mutatják, hogy az életkor
növekedésével párhuzamosan egyre könnyebbé válik e szerek
megszerzése: a családban nevelkedő középiskolásoknak már csupán
26%-a gondolja lehetetlennek a hozzájutást ezekhez a szerekhez. (9.
táblázat)
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9. táblázat Kannabisz-származékok megszerzésének vélelmezett nehézsége
az ellátottak (N=80) és a dolgozók (N=54) szerint

lehetetlen
nagyon nehéz
elég nehéz
elég könnyű
nagyon könnyű
nem tudja
összesen

ellátottak
61,3
13,8
1,3
3,8
8,8
11,3
100,0

dolgozók
13,0
38,9
11,1
14,8
13,0
9,3
100,0
Forrás: saját adatok

Azt, hogy az intézményi ellátásban részesülő fiatalok nehezebben
tudnak kábítószerekhez – például kannabisz-származékokhoz –
hozzájutni, mint a családban nevelkedők, az egyik interjúalany az
anyagi helyzettel magyarázta:
„(…) ha egy átlag családot nézünk, az a gyerek, aki ehhez
hozzá akar férni, az hozzá tud férni, vagy ismerősök, barátok
alapján. Ők meg igazából akkor jutnak hozzá, hogy ha
behozza valaki, vagy ismerősön keresztül, vagy valaki jön
vissza a kollégiumból, vagy nagyobb gyerek. Aki átlag
családban van, és ezeket próbálja, vagy használja, annak
annyival könnyebb, hogy neki vannak anyagi feltételei is.
Neki van zsebpénze, nekik meg csak igazából az a fajta
zsebpénz van, az a pár ezer forint, amit havonta kapnak. Az
meg elsődlegesen ilyen korban inkább a dohány meg a csoki.
Azt gondolom, a drogokhoz nehezebben juthatnak itt hozzá,
mint egy normális családban, az anyagi része miatt.” (11. sz.
interjú)

A beszerezhetőség megítélésénél jóval kisebb különbséget
találtunk az életprevalencia vizsgálatakor. A megkérdezett
munkatársak átlagosan 15,2%-ra becsülték azoknak az ellátottaknak
az arányát, akik 16 éves korukig kipróbálják valamelyik kannabisz-
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származékot. A 16 év alatti ellátottak részmintájában ez az érték 12%
volt.
Az egyes életkori csoportok vizsgálata alapján a 13. életév tűnik
kritikusnak, ettől az életkortól kezdve számolnak be kannabiszhasználattal kapcsolatos tapasztalatokról a kérdezettek. A rendszeres
szerhasználók aránya alacsony, a mintában 3 fő olyan válaszadó
szerepelt, aki az adatfelvételt megelőző hónapban 10-nél több
alkalommal fogyasztott kannabisz-származékot.
10. táblázat Kannabisz-származékok fogyasztásának életprevalencia értéke
(N=77)
kannabiszszármazék
fogyasztás
alkalmainak
száma
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
10-19
alkalommal
fogyasztotta
több mint 40
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

22
91,7%
0
0,0%
2

45
84,9%
3
5,7%
2

67
87,0%
3
3,9%
4

%

8,3%

3,8%

5,2%

N

0

2

2

%

0,0%

3,8%

2,6%

N

0

1

1

%

0,0%

1,9%

1,3%

N
%

24
100,0%

53
100,0%

77
100,0%

Forrás: saját adatok

A munkatársak becslése ebben az esetben is jól illeszkedik a fenti
táblázatban közölt, ellátottaktól származó adatsorhoz. A
munkatársak átlagosan 9%-ra becsülték azoknak az ellátottaknak az
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arányát, akik fogyasztottak kannabisz-származékot az adatfelvételt
megelőző 30 napban, illetve 6,4%-ra becsülték a rendszeresen
fogyasztók arányát.
Az eredmények azt mutatják, hogy a referenciacsoport általános
iskolás diákjai körében alacsonyabb (2,2%) a kannabisz-származékok
életprevalencia értéke, mint a gyermekotthonban nevelkedő 14 év
alatti fiatalok (8,3%) esetében. A családban nevelkedő
középiskolásoknál ugyanakkor a 21,7%-os e szerek életprevalencia
értéke, ami kicsivel (~7 százalékponttal) magasabb a 14 év feletti
ellátottakra vonatkozó értéknél.
Az új pszichoaktív anyagok (dizájner drogok) elérhetőségének
megítélésében hasonló eltérés mutatkozik az ellátottak és a
munkatársak között, mint a kannabisz-származékok esetében. A
beszerzés lehetetlenségét vélelmezők arányának különbségén
(53,2% vs. 14,8%) túl érdemes felhívni a figyelmet a bizonytalanok
arányának különbségére is, ami az ellátottak esetében közel 20%.
11. táblázat Dizájner drogok megszerzésének vélelmezett nehézsége az
ellátottak (N=79) és a dolgozók (N=54) szerint

lehetetlen
nagyon nehéz
elég nehéz
elég könnyű
nagyon könnyű
nem tudja
összesen

ellátottak
53,2
16,5
3,8
2,5
5,1
19,0
100,0

dolgozók
14,8
35,2
1,9
25,9
18,5
3,7
100,0

Az új pszichoaktív anyagok vizsgálata jelentős módszertani
kérdéseket vet fel, mivel a szerek pontos megjelenési formája, illetve
hatóanyagtartalma is folyamatos változásban van. Emiatt – az
ESPAD-kutatásban alkalmazott eljáráshoz hasonlóan – az esetlegesen
fogyasztott szerek megjelenési formájára is rákérdeztünk. Erre a
kérdésre egyetlen válaszadó válaszolt fogyasztásról beszámolva, ő
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drogszerű hatással rendelkező, füstölésre, dohányzásra alkalmas
növényi törmelék többszöri fogyasztásáról számolt be.
Az új pszichoaktív anyagok életprevalencia értékei a vizsgált
szerek közül a legalacsonyabbak közé tartoznak, szintetikus
kannabinoid (műfű, herbál) négy fő, valamilyen új stimuláns
használatáról 2 fő számolt be. A válaszadók eloszlását a 12. és a 13.
táblázat ismerteti. (Egyetlen olyan válaszadó került a mintába, aki
mindkét szertípus használatáról beszámolt, így az érintettek száma
összesen 5 fő.
12. táblázat Műfű (biofű, szintetikus kannabinoidok) fogyasztásának
életprevalencia értéke (N=76)
műfűfogyasztás
alkalmainak
száma
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

22
95,7%
1
4,3%
0

50
94,3%
1
1,9%
2

72
94,7%
2
2,6%
2

%

0,0%

3,8%

2,6%

N
%

23
100,0%

53
100,0%

76
100,0%

Forrás: saját adatok
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13. táblázat Új stimulánsok (kristály, zene, formek, penta, MDPV)
fogyasztásának életprevalencia értéke (N=75)
újstimulánsfogyasztás
alkalmainak
száma
egyáltalán nem
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
6-9
alkalommal
fogyasztotta

N
%
N

23
100,0%
0

50
96,2%
1

73
97,3%
1

%

0,0%

1,9%

1,3%

N

0

1

1

%

0,0%

1,9%

1,3%

összesen

N
%

23
100,0%

52
100,0%

75
100,0%

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

Forrás: saját adatok

A referenciacsoportban szintén alacsony az új pszichoaktív szerek
előfordulása, csak néhány fő említette, hogy fogyasztott már
életében valamilyen ebbe a csoportba sorolható növényi törmeléket,
port, kristályt vagy tablettát.
Az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban a munkatársak az
alábbi becsléseket tették:
 Azoknak az aránya, akik kipróbálnak valamilyen új
pszichoaktív anyagot 16 éves korukig: 14,1%
 Azoknak az aránya, akik az adatfelvételt megelőző 30
napban fogyasztottak új pszichoaktív anyagot: 5,8%
 Azoknak az aránya, akik rendszeresen fogyasztanak új
pszichoaktív anyagot: 3,3%
A jelenség esetében nem csak a társadalomtudományi eszköztár
alkalmazhatósága korlátozott, biztos információt sokszor a
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laborvizsgálat sem tud adni, ami a munkatársak problémakezelési
kísérleteit is megnehezíti:
„Rendőrségnek volt, hogy többször szóltunk. Volt, hogy el is
vitték igazából tesztre őket, de olyan anyagok voltak, amiket
nem mutatott ki a teszt. Ugye ezeket a tiszta drogokat
kimutatja, amik ilyen kutyult, kevert valamik, azokat nem.
Pedig hát tudtuk, látszódott, hogy be van állva. (…)
Látszott a szemein, hogy valami nincs rendben. Akkor még
két-három lány bement hozzá, ott elnevetgéltek és szemmel
láthatóan dugtak is valamit, hogy van náluk valami. Akkor
szóltunk mi a vezetőségnek, hogy segítséget kérjünk, mert itt
feltételezhetően drogot használnak. Utána már másik lányok
szóltak, hogy ne menjünk hátra, mert olyan szag van bent,
hogy beállunk, mert szívják a füves cigit, vagy valami drogot,
és akkor rendőrségi segítséget is igénybe vettünk, és akkor
vitték el őket tesztre is. Meg többször is csináltak ilyen
szúrópróbaszerűen drogteszteket, de soha nem mutatta ki,
pedig szemmel láthatóan be voltak állva.”
(1. sz. interjú)

A visszaélésszerű nyugtatóhasználatra irányuló kérdést
megelőzően megkérdeztük az ellátottakat az orvosi rendelvényre
történő nyugtatóhasználatról. A válaszadók körében öt olyan, 14 év
feletti válaszadó volt, aki – jellemzően három hétnél hosszabb
időszakban – nyugtatót szedett orvosi javaslatra.
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14. táblázat Orvosi rendelvényre történő nyugtatószedés az ellátottak
körében (N=78)
nyugtatószedés
soha
kevesebb,
mint három
hétig
több mint
három hétig
összesen

N
%
N

14 év
alattiak
24
100,0%
0

14 év
felettiek
49
90,7%
1

%

0,0%

1,9%

1,3%

N
%
N
%

0
0,0%
24
100,0%

4
7,4%
54
100,0%

4
5,1%
78
100,0%

összesen
73
93,6%
1

Forrás: saját adatok

A megkérdezett munkatársak az orvosi rendelvényre történő
nyugtatószedés havi prevalenciaértékét 13,2%-ra becsülték.
A nyugtatószerzés vélelmezett nehézsége elmarad a szeszesitalok
és a kannabisz származékok beszerzésének nehézségétől, a válaszadó
ellátottak 7,7%-a tartja könnyűnek vagy nagyon könnyűnek.
A visszaélésszerű nyugtatóhasználat szintén a 14 év feletti
válaszadók körét jellemzi, közülük négy fő, a fiatalabbak közül egy fő
tett említést ilyen típusú szerhasználatról. A visszaélésszerű
nyugtatóhasználat az esetek többségében rövidebb távú használatot
jelent.
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15. táblázat Visszaélésszerű nyugtatófogyasztás az ellátottak körében
(N=76)
nyugtatószedés
soha
kevesebb,
mint három
hétig
több mint
három hétig
összesen

N
%
N

14 év
alattiak
22
95,7%
1

14 év
felettiek
49
92,5%
3

%

4,3%

5,7%

5,3%

N
%
N
%

0
0,0%
23
100,0%

1
1,9%
53
100,0%

1
1,3%
76
100,0%

összesen
71
93,4%
4

Forrás: saját adatok

A megkérdezett munkatársak az orvosi rendelvény nélküli,
visszaélésszerű nyugtatószedés havi prevalenciaértékét átlagosan
5,6%-ra becsülték, de volt olyan interjúalany, aki határozottan
cáfolta, hogy ez a jelenség előfordulna az intézményben:
„Most nem azért mert most interjú van, de tényleg nem
tudok róla, hogy lenne ilyen. Gyógyszert kapnak, nyilvánvaló,
mert kell a betegségük miatt szedni, de az, hogy ők saját
maguknak beszereznék, olyan nincs. Felírt gyógyszereket
kapnak csak a gyerekek.” (15. sz. interjú)

A családban nevelkedő általános iskolások körében a nyugtatók
visszaélésszerű használatát 2,3%-os 30-napos prevalenciaérték
jellemzi, tehát az intézményben nevelkedő fiatalok fogyasztási
szokásaihoz hasonlóan alacsony. Ezzel szemben a középiskolásoknak
az adatfelvételt megelőző 30 napra vonatkozó gyógyszerfogyasztása
magasabb. Ebben az időszakban 15,7%-uk fogyasztott altatót vagy
nyugtatót, 9,8% pedig fájdalomcsillapítót orvosi rendelvény nélkül.
A kérdőíves adatfelvétel során vizsgáltuk néhány egyéb
kábítószer (amfetamin, metamfetamin, ecstasy) előfordulási
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gyakoriságát is. Ezek a szerek jellemzően hozzáférhetetlennek, illetve
ismeretlennek minősülnek a vizsgált ellátotti körben. (Hasonló
eredményeket kaptunk a családban nevelkedő fiatalok
vizsgálatakor.) A munkatársak véleménye ebben az esetben jelentős
mértékben eltért az ellátottak által közölt adatoktól: a válaszadó
munkatársak 13,2%-a szerint az ellátottak könnyen hozzá tudnak
férni ilyen típusú kábítószerekhez; véleményük szerint a 16 év alatti
ellátottak 12%-a kipróbált már valamilyen kábítószert, 5,9%-uk az
adatfelvételt megelőző 30 napban is fogyasztott, 4,3%-uk pedig
rendszeres fogyasztónak tekinthető. Az adatok közötti eltérést
részben magyarázhatja az, hogy bizonyos esetekben az ellátottak
színlelik a droghatást:
„Amit mindenféle barátoktól, ettől-attól kaptak, és akkor a
bódultság állapotát kellett előidézni, és sokszor eljátszották,
köze sem volt a dologhoz, de sokszor előadták a révületet.”
(3. sz. interjú)

3.4 Energiaital- és kávéfogyasztás
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 (2009; idézi
Berényi, Farkas, Strausz és Tóth, 2011) és Miller (2008; idézi Berényi,
Farkas, Strausz és Tóth, 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
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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
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.
3.4.1 Fiatalok energiaital- és kávéfogyasztása Magyarországon
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 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, s közel ugyanennyien
heti egy alkalomnál is ritkábban. A mérsékeltebb fogyasztás a
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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)
A 2016-os Ifjúságkutatás a fiatalok kávé fogyasztási 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; 2012-ben
legalább naponta egy energiaitalt a fiatalok 3%-a ivott, addig 2016ban 10%-ra növekedett ez az arány. (Bauer et al., 2017)
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)
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
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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 a nagy mennyiségben fogyasztott energiaitalok
koffein-, guarana- és taurintartalma miatt. (Grósz és Szatmári, 2012)
Tóbi István és Törőcsik Mária (2013) szerint ugyanakkor az
„állandóan cukros löttyöket isznak” általános elgondolásnál sokkal
jobb a helyzet, s az egészségre káros italok közül leginkább a kávét
fogyasztják a fiatalok.
3.4.2 A gyermekvédelmi gondoskodásban
energiaital- és kávéfogyasztása

részesülő

fiatalok

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 Zsuzsa és munkatársai (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.
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3.4.3 Energiaital- és kávéfogyasztás a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
ellátottjai körében
A vizsgált drogtípusok közül az energiaitalokkal kapcsolatban
mértük a legmagasabb prevalenciaértékeket.
16. táblázat Energiaital-fogyasztás életprevalencia értéke az ellátottak
körében (N=76)
energiaitalfogyasztási
alkalmak
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
6-9
alkalommal
fogyasztotta
10-19
alkalommal
fogyasztotta
20-39
alkalommal
fogyasztotta
több mint 40
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

3
13,0%
10
43,5%
1

10
18,9%
13
24,5%
2

13
17,1%
23
30,3%
3

%

4,3%

3,8%

3,9%

N

1

2

3

%

4,3%

3,8%

3,9%

N

2

7

9

%

8,7%

13,2%

11,8%

N

2

3

5

%

8,7%

5,7%

6,6%

4

16

20

17,4%

30,2%

26,3%

23
100,0%

53
100,0%

76
100,0%

N
%

Forrás: saját adatok

A megkérdezett ellátottak bő négyötöde (82,9%) fogyasztott már
energiaitalt élete során, némileg meglepő módon az életprevalencia
érték magasabb a 14 év alattiak esetében (87%), mint az idősebbek
körében (81,1%), de tény az is, hogy körükben jóval magasabb
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azoknak az aránya, akik csak 1-2 alkalommal, próbálkozás szintjén
fogyasztották a terméktípust. A referenciacsoport általános iskolás
diákjai körében az energiaital-fogyasztás életprevalencia értéke
szintén 80% közeli, ugyanakkor a középiskolások körében csak
néhány olyan diák volt, aki még sohasem fogyasztott energiaitalt.
Az adatfelvételt megelőző 30 nap fogyasztási adatai alapján az
mondhatjuk, hogy a 14 év feletti ellátottak fele, míg a fiatalabbak
harmada tekinthető rendszeres energiaital-fogyasztónak. Ez az arány
a családban nevelkedő középiskolásoknál és általános iskolásoknál
hasonló, 40%, illetve 50%.
17. táblázat Energiaital-fogyasztás havi prevalenciaértéke (N=76)
energiaitalfogyasztási
alkalmak
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
6-9
alkalommal
fogyasztotta
10-19
alkalommal
fogyasztotta
20-39
alkalommal
fogyasztotta
több mint 40
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

15
65,2%
3
13,0%
3

26
49,1%
11
20,8%
6

41
53,9%
14
18,4%
9

%

13,0%

11,3%

11,8%

N

2

2

4

%

8,7%

3,8%

5,3%

N

0

5

5

%

0,0%

9,4%

6,6%

N

0

1

1

%

0,0%

1,9%

1,3%

N

0

2

2

%

0,0%

3,8%

2,6%

N
%

23
100,0%

53
100,0%

76
100,0%

Forrás: saját adatok
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A kávéfogyasztás mértéke alacsonyabb, mint az energiaitalfogyasztásé. Az életprevalencia-értékeket a 18. táblázat szemlélteti.
18. táblázat Kávéfogyasztás életprevalencia-értéke az ellátottak
körében (N=76)
kávéfogyasztási
alkalmak
száma
egyáltalán nem
fogyasztotta
1-2 alkalommal
fogyasztotta
3-5
alkalommal
fogyasztotta
10-19
alkalommal
fogyasztotta
20-39
alkalommal
fogyasztotta
több mint 40
alkalommal
fogyasztotta
összesen

14 év
alattiak

14 év
felettiek

összesen

N
%
N
%
N

15
65,2%
3
13,0%
2

32
60,4%
11
20,8%
1

47
61,8%
14
18,4%
3

%

8,7%

1,9%

3,9%

N

1

4

5

%

4,3%

7,5%

6,6%

N

0

1

1

%

0,0%

1,9%

1,3%

N

2

4

6

%

8,7%

7,5%

7,9%

N
%

23
100,0%

53
100,0%

76
100,0%

Forrás: saját adatok

A referenciacsoport mindkét almintájában lényegesen magasabb
a kávéfogyasztás életprevalencia-értéke, noha az általános
iskolásokra inkább a kávézás kipróbálása, és kevésbé annak
rendszeres gyakorlása jellemző.
Az elmúlt évre, illetve hónapra vonatkozó fogyasztásra irányuló
kérdések alapján a legalább napi rendszerességű kávéfogyasztás az
ellátottak kisebb hányadát érinti, és elsősorban a 14 év felettiek
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körében jellemző (6,6%). Korábbi kutatási eredményeink szerint a
családban nevelkedő referenciacsoportban a napi rendszerességű
kávézás előfordulása csak a 14 évesek és az annál idősebbek körében
haladja meg a 10%-ot, a középiskolások körében már 34,4%.

3.5 A szerhasználat és a szabadidő-eltöltés kapcsolata
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 – Szigeti, 2017; Mátóné, 2010)
A II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban készített interjú során a
szerhasználat szempontjából jellemzően protektív tényezőként
azonosították be a szabadidő-eltöltés strukturált jellegét a
válaszadók. Az elmondottak alapján a tevékenységek sokszínűek,
egyúttal figyelme veszik az eltérő életkori és nemi sajátosságokat.
„A szabadidejüket próbáljuk irányítani. Mindenképpen
irányítani kell a szabadidejüket, önállóan nem tudnak
maguknak szabadidős tevékenységet kezdeményezni.
Például gondot okoz még a nagyobbaknál is, ha egy
társasjátékot elkezdünk, és vesztésre áll, akkor feladja, tehát
annak is irányítottan kell szinte menni, azt lehet mondani.
Nagyon sok mindennel próbálkozunk az intézményben,
nagyon nehezen foghatók be a gyerekek a programokra, de
amikor már itt van, akkor már átveszi a program hangulatát.
Van olyan, hogy egy vagy két gyerekkel kezdünk egy
programot, és akkor szépen lassan szivárog be a többi gyerek
hozzá, mikor látja, hogy ez nem is olyan rossz. Leginkább az
őket érintő program a tánc, a zene, a diszkó, a farsangi
rendezvények, a közös főzés, sokszor főzünk üstben kint és
utána egy diszkóval zárjuk, azok nagyon kedveltek, de van
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sakkverseny, uno party, ping-pong verseny. Ezekben szívesen
részt vesznek, amikor már megérzi magát a hangulatot. (13.
sz. interjú)
„A fiúk legnagyobb része filmeket szeret nézni, focizni
szeretnek, illetve a kisebbek legózni. Pókerezni is szeretnek,
társasjátékozni. A lányok inkább színezni, rajzolni. Filmezni
ők is szeretnek. Általában a konyhában is besegítenek
nekünk főzés alkalmával.” (8. sz. interjú)
„Találok én nekik elfoglaltságot mindig, kreativitást próbálok
nekik adni, vagy éppen mesélek nekik, vagy mesét néznek,
vagy rajzolnak, festenek, ilyenekkel szoktam őket lefoglalni.”
(15. sz. interjú)
„(…) eljutottunk arra a szintre, hogy erre már van anyagi
forrás, tehát állami támogatás. Ki tudunk mozdulni itthonról.
Táborozás, színház, mozi, akár egy budapesti kirándulás.
Tehát már megvan a forrás rá. Azt gondolom, hogy nagyon
sok szülő otthon sem tudja megadni ezt a gyermekének. (…)
Otthon azt mondja a szülő, hogy «most meg kell csinálnom
valamit, addig foglald el magad», addig meg mi effektíve
azért vagyunk, hogy a gyerek ne unatkozzon. A gyereknek,
ha csak a házimunkába való bevonással is, az idő telik. Mert
ugye van egy házirend, ami alapján eltelik egy nap. Az iskolán
túli időszak elég lefedett, tehát nincs ideje unatkozni.” (9. sz.
interjú)
„(…) az unatkozó gyerek azért keres magának programot, de
azt gondolom, ez itt nem nagyon fordulhat elő náluk, tehát
én azt látom, a kollegák próbálnak mindent megtenni, meg
rendkívül sok lehetőséget is adunk, meg van is, meg volt is.
Tehát én azt gondolom, hogy ez nem lehet oka. Én inkább a
szökések alkalmával látom a problémát, az engedély nélküli
eltávozásokban, hogy olyan csoportokba, vagy olyan
társaságokba keveredik, vagy régi kapcsolatok által
odamegy vissza, ami veszélyezteti a gyereket és azt hozza be.
Tehát olyannal még igazából még nem találkoztam, hogy itt
unta volna magát és azért ment ki, hogy feldobja a napját és
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szerez valami anyagot, ilyennel nem nagyon találkoztam,
nem ez a jellemző.” (14. sz. interjú)

A fent idézett megállapításokkal szemben foglalt állást az egyik
intézményi munkatárs, aki szerint a szabadidő-eltöltés
megszervezése nem kielégítő:
„Azt mondanám, [hogy a szabadidő eltöltése] nagyon
szervezetlen és koordinálatlan, éppen ezért ebből fakad sok
olyan viselkedésük, ami függőséghez vezet. Tehát
egyszerűbben fogalmazva unatkoznak, mert nem tudják úgy
eltölteni az idejüket és ehhez nem kapnak elég segítséget,
illetve nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy mi felnőttek
elég segítséget adjunk nekik, mert annyira sok pénzt kivontak
a gyermekvédelemből…” (10. sz. interjú)

Volt olyan interjúalany is, aki szerint az intézmény által kínált
szabadidős programok nem kötik le az ellátottakat:
„(…) szerintem a [gondozottak] 70-80%-át nem köti le
tulajdonképpen semmi, a maradékot meg elviszi a többi
olyan irányba, ami nem igazán helyes. Tehát én nagyon
szeretem pl. a sportot és ki szeretnék, velük sokszor mondjuk
focizni, de az a baj, hogy nincs rá igény, meg nincs rá
hajlandóság, meg hallgatóság. Mit szeretnek csinálni? Talán
a netezés. Tudom, hogy az ilyen tág dolog, de a
telefonnyomkodás, TV nézés és igazából ennyi, ebben ők
kimerülnek.” (11. sz. interjú)
„(…) a felkínált lehetőségekkel, amivel értelmesen is
eltölthetnék a szabadidejüket, nem élnek. Kipróbálják, aztán
abbahagyják valami miatt. (…) Nagyon kevés az a fiatal, aki
megmarad egy-egy sportkörben, vagy néptánccsoportban,
vagy túraegyesületben, pedig van rá lehetőség. Nálunk van
ilyen, az információim nem teljes körűek, de konkrétan tudok
egy negyedikes kisfiúról, aki atlétikára is jár, meg focizni is jár
és ez szuper. Aztán két alsósunk, az egyik elsős a másik
harmadikos, ők néptánc szakra járnak, és ily módon tanórán
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kívül is néptáncolnak, ez is jó. De ha a nagyobbakat nézem,
ők hülyére unják magukat, üvöltve hallgatják a zenét,
filmeket néznek, ez a jobbik eset, a rosszabbik eset az, hogy
ellógnak, csavarognak, cigiznek, drogoznak, piálnak.” (12. sz.
interjú)

Az interjúkban megjelent továbbá egy fordított kauzalitás is, amikor
nem a szabadidő-eltöltés hat ki a szerhasználatra, hanem a
szerhasználat kialakulása változtatja meg a szabadidő-eltöltési
szokásokat:
„Ők [ti. két dohányzó ellátott] gyakrabban kijárnak, ők ketten
egyébként a csoportban is nagyon jól összedolgoznak. Meg a
többi gyereket lehet motiválni pl. kézműves foglalkozásokra,
meg minden más egyéb feladatokba be lehet vonni őket,
viszont a két fiút már kevésbé. (…) A legjobb időtöltésük a
zenehallgatás. Ők már ugye nagyobbacskák, és mélyen
elvannak a maguk kis világában. A maguk kis családi
dolgairól amúgy elég gyakran beszélnek. Érezni rajtuk ezt a
belső fájdalmat, amit a zenében és olykor a káros
szenvedélyükben élnek ki.” (6. sz. interjú)

„A függőség egy nagyon mérvadó dolog. Ilyenkor ezek a
gyerekek inkább kilépnek a közös programokból, és szeretik
ezt az időt egyedül, vagy a saját közegükben tölteni, ahol
hozzájutnak ehhez a szerhez. És őket nehéz bevonni a közös
rendezvényekbe, a közös programokba, mert már olyan
szinten hozzászokott a szervezetük ehhez, hogy igénye van,
és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez teljesüljön.”
(7. sz. interjú)

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
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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)
Mátóné Szabó Csilla (2010) a szabadidős tevékenységek és a
pszichoaktív szerek fogyasztásának összefüggéseit elemezte, és az
ESPAD eredményekhez hasonlóan 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 rizikófaktort
jelentenek, noha a sport kivételt képez, mivel a sportteljesítmény
fenntartása végett akár protektív tényező is lehet.
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
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.
A Magdolna negyed területén élő 14 és 20 év közötti szerhasználó
és veszélyeztetett fiatalok körében készült mélyinterjús kutatás
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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)
Végül 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.

3.6 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 – Fábián, 2017) Az egészség-, illetve
rizikómagatartás kialakulása hosszú folyamat, amelyben az
intraperszonális és interperszonális tényezőkkel kölcsönhatásban a
kulturális és környezeti faktorok is 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 – Szigeti, 2017)
A szocioökonómiai helyzet (SES) a családi háttér egyik olyan
jellemzője, amely a társadalomi, gazdasági és foglalkozási státuszt
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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 Szabó Csilla (2010) 2008 őszén középiskolás diákok (489
fő) szerhasználati szokásait vizsgálta, és eredményei alapján
megállapította, hogy a szülők iskola végzettsége, illetve anyagi
helyzete sem mutat szignifikáns összefüggést a fiatalok
dohányzásával,
alkoholfogyasztásával,
illetve
kábítószerhasználatának prevalenciájával. (Mátóné Szabó, 2010) 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
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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 – Szigeti, 2017; Mátóné, 2010) A HBSC
eredményei szerint, míg a dohányzás és a szélsőséges ivás – az ESPAD
eredményekhez hasonlóan – a hátrányos társadalmi-gazdasági
helyzetű tanulókra jellemzőbb, addig az egyéb drogfogyasztás
tekintetében nem mutatható ki egyértelmű kapcsolat. (Örkény –
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, SzabolcsSzatmár-Bereg megyei fiatalok gyakori biofű használatáról számoltak
be, amely még az alkoholnál is olcsóbb, ezért elérhető a
legalacsonyabb jövedelműek számára is (Hüse – Szoboszlai – 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 – 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
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nevelőcsalád fontosabb jellemzői nincsenek befolyással a fogyasztási
szokásokra”.
A II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban készült interjúk során
többször előkerült, hogy a szerhasználat hátterében a biológiai család
szociokulturális jellegzetességei állnak:
„A dohányzás problémát jelent, hisz már mondtam is, a
nagyobb gyerekeket úgy kapjuk, hogy már dohányoznak (…)
amikor már egy aktív dohányos gyereket kapunk, azt nagyon
nehéz leszoktatni.” (13. sz. interjú)
„Azokra a gyerekekre jellemző inkább, akik sokkal nagyobb
kontaktban vannak, tehát az otthoni miliőben, mert azok
hozzák be.” (4. sz. interjú)
„(…) az alkohollal való kapcsolat is, azoknál a gyerekeknél
fordul elő, akiknek a családjában, már így előfordult, hogy így
rendezték otthon is a szülők, vagy az apuka, vagy az anyuka.”
(14. sz. interjú)
„Amit ők otthon látnak, arról azt hiszik, hogy jó. Tehát ha
apuka mondjuk szereti az alkoholt, esetleg alkoholista, akkor
nagy valószínűséggel a gyerek is az lesz.” (8. sz. interjú)
„A társadalom felhígulása az oka, illetve a szabálykövetés
bent, tehát abszolút képtelenek betartani a szabályokat. (…)
A gyerekek annyira alulszocializáltak és olyan környezetből
jönnek, hogy nincs tekintélyelv, és azt hiszem, hogy a
példamutatás is egy kicsit hiányzik.” (3. sz. interjú)
„[A szerhasználat kialakulásban szerepet játszó család,
jellegét tekintve] bántalmazó család. Szerintem a nagy
részében előfordul a bántalmazás, vagy csak elszenvedője a
szülők közötti bántalmazásnak. Tehát mondjuk az apa
rendszeresen bántalmazza az anyát. De az is előfordul,
nyilván ez a ritkább eset, de az is előfordul, hogy a gyermekek
bántalmazása. Vagy esetleg nevelőapa kerül a családba,
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vagy már a szülők fogyatékkal élnek és nem tudnak olyan
társadalmi kultúrát biztosítani a gyermekeknek, tehát nem
tudják azokat a szabályrendszereket felállítani, amiben élni
tudnak. Tehát nincs meg az a tükör, az a norma, amit tudnak
követni. Tehát ilyenkor keresnek egy olyan társas
kapcsolatot, ahol… azért valljuk be őszintén, hogy nagyonnagyon elterjedt a mai fiatalok körében, és mivel hogy nem
tartoznak sehová, ezért valahová tartozni szeretnének. És
ugye átveszik a szokásokat is. (7. sz. interjú)
„(…) nemcsak kortárs minta van, hanem otthoni minta is.
Hazamegy, otthon, anyuka, apuka, mama, papa, mert azért
el kell mondani, hogy itt sokan élnek együtt, ezeknél a
családoknál. Mindenki a cigarettát szívja, ül, kevés közülük,
aki dolgozni jár, és ezzel telik el a napjuk.” (13. sz. interjú)

Ahogy a munkatársak kérdőíves adatfelvétele során, úgy az
interjúkban is elhangzottak olyan megállapítások, amelyek a
szerhasználati problémák egy részét etnikai tényezőkkel
magyarázzák:
„Annyira nagyon rossz állapotban van a lakosság, ez a réteg,
hogy náluk igazából cigarettára, alkoholra és drogra is
mindig van pénz. Ők onnét jönnek, ezek a gyerekek, tehát ezt
látják. 5-6-7-8 éves korukig abban a közegben nőnek fel.
Varázsszóra itt nem fogja letenni, és neki az a normális.
Tehát a leges-legrosszabb az itt a gyermekvédelemben, hogy
annyira alul-szocializált, hogy azzal nem lehet… tehát
varázsütésre nem fog megváltozni. (…) A legnagyobb gond,
hogy ezt a réteget, mert azért akárhogy is, mert ők azért
nagyobb részt roma származásúak vagy cigány családokból
származnak, ezt a réteget viszont rendkívül nehéz elérni,
normál értékeket közvetíteni nekik. Hiába is próbálkozik az
ember, a gyerek is ott érzi jól magát, tehát az az otthoni
közeg, abban nőtt fel. Nagyon nehéz megértetni velük, hogy
mi az, hogy munka, meg fenntartani magad, és az a baj, hogy
ők zilálnak, tehát szétzilálnak maguk körül elég sok mindent.
Úgyhogy nehéz.” (3. sz. interjú)
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„Például bekerül egy hét éves gyerek és elmondja, hogy
amikor otthon összejönnek, ünnepelnek, örülnek, isznak és
egyértelmű, hogy amit itt megcsinálnak a nagyok, hogy
otthagyják a pohár alján a pálinkát, azt megcsinálják otthon
is a szülők. Igenis mondjuk ki, itt a cigány kisebbségről
beszélünk, és ők így nevelik a gyerekeket, ők nem gondolnak
arra, hogy ez rossz, nekik ez a szokásrendszerük, ennyi. Ők
másfajta szabályok szerint élnek, mint amit mi tartunk
normálisnak. Ami nálunk normaszegő, az náluk teljesen
normakövető magatartás. És innentől kezdve miről
beszélünk? Akkor most ki a jó, vagy ki a rossz? Ha én most
szülő vagyok, cigány szülő vagyok és engem is itattak
gyerekkoromban, az nekem jó volt és én felnőttem, hát akkor
azt adom át a gyerekemnek ami… akkor neki is jó legyen,
nem?” (10. sz. interjú)

A fent kiemelt részletekkel együtt is úgy tűnik, hogy a
szerhasználati mintázatok továbbörökítését inkább a biológiai
családok gazdasági státuszával (alacsony családi jövedelemmel,
munkanélküliséggel) és a szülők alacsony iskolázottságával
kapcsolják össze, mintsem az etnikai hovatartozással.
„Ez egy ilyen társadalmi jellegű probléma. Mindegy, hogy
cigány vagy magyar, az éppúgy dohányzik. Erre nem lehet
konkrétan ráfogni, hogy most ő cigány, és most akkor csak ő
dohányzik. Itt nem. Ez általános dolog az én elképzelésem
szerint.” (5. sz. interjú)

A biológiai családokban jelentkező problémák miatt a
gyermekvédelmi szakellátásba vételt több interjúalany a
szerhasználattal szembeni protektív tényezőként azonosította be,
kiemelve, hogy fiatalabb korban szakellátásba kerülő ellátottak
kevésbé érintettek, mint azok, akik később kerültek intézményi
ellátásba.
„Különbséget kell tenni aközött, aki 9 évesen kerül be, azok a
gyerekek… Nyilván nem lehet általánosítani, de nagyon
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sokuk között előfordult az, hogy már otthonról hozta ezt az
otthon teljesen elfogadott szokást. És itt jöttek ebből a
problémák, hogy nem dohányozhatott. Tehát jött a szökés,
az agresszivitás, a társadalmi normák által nem elfogadott
magatartásmód, viszont azok a gyerekek, akik mondjuk az
intézményben nőttek fel, tehát csecsemőként kerültek be, és
nagyon hosszú időt gyermekvédelemben töltöttek, azoknál
inkább azt mondanám, hogy talán 14 éves korban, de őnáluk
kisebb a valószínűsége annak, hogy ez előfordul. Tehát ők
egy olyan szabályrendszerben nőnek fel, ami nekik az
otthonukká válik és sokkal erősebb a kötődés a felnőttek felé
és sokkal elfogadóbbak. És kevés százalékban fordul elő
ezeknél a gyerekeknél. Viszont akiket családból kapunk,
azoknál sokkal több.” (7. sz. interjú)
„(…) szerencsénk van, hogyha itt nőttek föl és már
megszoktak egy rendszert és azt hajlandók betartani. De
nem mindenki itt nőtt fel.” (12. sz. interjú)

A megkérdezett ellátottak bő egyharmada (36,25%) nyilatkozott
úgy, hogy van olyan hozzá közel álló személy, aki túlságosan sok
szeszesitalt fogyaszt. Azok, akiknek az életében fennáll ez a helyzet,
jellemzően arról nyilatkoztak, hogy ez nem okoz számukra
problémát.
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6. ábra Az ellátotthoz közel álló személy, aki túl sok szeszesitalt fogyaszt
(N=80)

Forrás: saját adatok

Noha a gondozottak azt jelezték, hogy a közel álló személy
alkoholfogyasztása nem jelent számukra problémát, erre mégis
találunk statisztikai bizonyítékot, ha a jelenséget összekapcsoljuk a
szeszesitalok hozzáférhetőségével. Azoknak a válaszadóknak a
körében, akiknek a környezetében nincs túlságosan sok alkoholt
fogyasztó személy, 70,5%-a véli úgy, hogy a sör beszerzése nehéz
vagy lehetetlen. Azoknak a gondozottaknak az esetében, akiknek a
környezetében van ilyen személy, az arány 50%, tehát ebben a
csoportban a válaszadók fele úgy véli, hogy a sör beszerzése könnyű
vagy nagyon könnyű.
A közelálló személy alkoholfogyasztásának hatása akkor is
egyértelmű, ha az elmúlt havi sörfogyasztást vizsgáljuk. Azok közül,
akiknek az életében nincs olyan személy, aki túlságosan sokat iszik,
12%-a számolt be megelőző havi sörfogyasztásról. Azoknak az
esetében, akiknek az életében van túlságosan sok szeszesitalt
fogyasztó személy, ez az arány 33,3% volt.
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4. Szerhasználati problémák kezelése a II.
Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban
A fejezet első részében az intézmény szakmai dokumentumainak
releváns részeit, másodig részében az intézményi dolgozóktól
származó információkat ismertetjük.

4.1 Szerhasználati problémák kezelésének megjelenése az
intézmény szakmai dokumentumaiban
A szerhasználati problémák kezelésének jelentőségét
alátámasztja,
hogy a Gyermekotthon
által
biztosított
közszolgáltatások
körét
a
tájékoztató
dokumentum
(Közszolgáltatások, é.n.) hat pontban határozza meg, ezek közül az
egyik a súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató,
illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, valamint a kettős szükségletű
gyermekek számára nyújtott speciális ellátás biztosítása.
A Gyermekotthon szakmai programja (2016) [a továbbiakban:
SZP] a gondozottaknál gyakran megfigyelhető problémák körében
kétfajta szerhasználati zavart nevesít, az alkoholos befolyásoltságot,
illetve a rendszeres alkoholfogyasztást.
Az alkoholos befolyásoltságra vonatkozó rész az alábbiak szerint
rögzíti a probléma mibenlétét:
„Az állapot súlyossága és lezajlása függ az elfogyasztott alkohol
mennyiségétől és a gondozott aktuális testi-lelki állapotától. Az
alkoholtűrő képesség (tolerancia) eltérései miatt a pszichés, vegetatív
és mozgásos reakciók gondozottanként változnak.
A gyakran megjelenő ingerlékenység és szélsőséges
megnyilvánulások, a túlméretezett indulatosság - a gátlások
csökkenése miatt - hajlamosítja a gondozottat agresszív
cselekmények elkövetésére. Ebben az izgalmi fázisban gyakori a
kötekedés, vádaskodás, verekedés és a destruktív impulzusok.” (SZP,
2016:86)
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A
probléma
jelentkezésekor
szükséges
tennivalókat
ismertetésekor a dokumentum azt rögzíti, hogy „a teendők
elsősorban a gondozott és környezetének biztonságával összefüggő
intézkedések, hiszen nehezen megítélhető a beszámítási képesség. Az
alkoholos befolyásoltság későbbi fázisában - a lelassuló pszichés
működés, a megnehezedő felfogás, a fokozódó szédülés és rosszul
koordinált mozgások miatt – a gondozott nyugalomba helyezése
szükséges, hiszen ez az állapot általában alvásban folytatódik.” (SZP,
2016:86)
A rendszeres alkoholfogyasztás pontos mibenlétét a
dokumentum nem definiálja, a kapcsolódó szövegrész a munkatársak
teendőit ismerteti.
„Széleskörűen tájékozódjon a gondozott alkoholfogyasztási
szokásairól, és erről tájékoztassa a szakembereket. Szükséges annak
a ténynek a figyelembevétele, hogy a rendszeresen italozó gondozott
kapcsolatteremtési képessége súlyosan megnehezült, ezért gyakran
elutasítja az érintkezésfelvételt, vagy tagadja, hárítja és
bagatellizálja fogyasztási szokásait.
Általában nyeglén és lerázóan fogadja a kapcsolatteremtési
kísérleteket.
Ennek a szenvedélybetegségnek a gyógyulása szempontjából
azonban kulcsfontosságú az egyenes, őszinte és nyílt kommunikáció
fokozatos kialakítása. Kritikusan kell fogadni a gondozottnak azon
állításait, hogy önhibáján kívül vagy a társak nyomására iszik,
tényleges motivációit igyekszik elhallgatni, és különféle módon
racionalizálja addiktív magatartását. Amennyiben sikerül egyértelmű
kommunikációs helyzetet kialakítani, akkor szembesítse a
gondozottat az alkoholfogyasztással, alkoholbetegséggel összefüggő
tényekkel és világosítsa fel a lehetséges következményekről.
Tudatosítsa a gondozottban magatartásának függő jellegét,
állapotának kiszolgáltatottságát, és ezzel segítse elő egy egészséges
életvitel választását.
Törekedjen folyamatos és rendszeres kommunikációra, amelyben
igyekezzen lebontani az értelmetlen védekező és elhárító
mechanizmusokat. Mutasson rá olyan példákra, személyekre, akik
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sikeresen leküzdötték alkoholbetegségüket. Komoly segélyforrást
jelenthet egy sikeres megküzdést feltáró, volt alkoholbeteg személlyel
való közvetlen találkozás.
A felépülési folyamat része lehet az elvonókezelés, amelynek
indokoltságáról és ambuláns vagy hospitalizált formájáról
addiktológusnak kell döntenie.” (SZP, 2016:86-87)
A szakmai programban deklarált céltételezés alapján intézmény a
speciális ellátásban háromszintű fokozatosságot kíván megvalósítani,
amely a szerhasználat problematikáját is érinti.
1. Azok a szerhasználó gondozottak, akiknek a
droghasználata alkalmi jellegű, nem intenzív, illetve nem
írható le dependenciaként, a gyermekvédelmi
szakellátás „normál” csoportjaiban, integrált módon
valósul meg.
2. A kettős szükségletű gondozottak esetében – tekintettel
a lehetséges problémacsoportok varianciájára –
egységes ellátási-gondozási és nevelési protokoll nem
készült. Minden esetben legalább kétfókuszú komplex
kezelési protokoll kidolgozását tartja szükségesnek az
intézmény. Speciális és kettős szükségletű gondozottak
abban az esetben helyezhetők el integráltan ha
„biztosított
a
pszichológiai,
gyermekés
ifjúságpszichiátriai ellátás, valamint a fejlesztő és
gyógypedagógiai megsegítés.” (SZP, 2016:94)
3. A dependens, problémás szerhasználó gondozottak
ellátását speciális csoportokban tartja kívánatosnak a
szakmai program. „A pszichoaktív szereket rendszeresen
és kényszeresen használó gyermekek és fiatalok
elhelyezése kizárólag jól elkülönített módon, a
megerősítő ingerektől (triggerek) távol klinikai
körülmények biztosításával lehetséges.
Intézményünk jelenleg nem rendelkezik az addiktív
életformával összefüggő problémák adeqat kezeléséhez
szükséges
feltételekkel.
Az
addikcióspecifikus
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feszültségforrások távoltartása 24 órás elkülönített
orvosi kontrollt és a kondicionáló ingerektől való teljes
elzártságot igényel.” Noha a szükségesnek tartott
intézkedések szakmailag indokoltak, a dokumentum azt
is leszögezi, hogy ezek megvalósítására az intézménynek
nincs lehetősége:
„Intézményünkben ettől függetlenül a nemzetközi
szakmai protokolltól eltérő módon elhelyezést nyertek a
rendszeres szerfogyasztó gondozottak. Addiktológiai
kezelést igényel az elvonási tünetcsoportok megjelenése.
Tartós absztinenciát csak szegregált körülmények között
lehet elérni ezért az endémiás helyzet elkerülése
érdekében sürgető szükségletként jelentkezik olyan
speciális intézményi környezet kialakítása, amely a
szerfogyasztás feletti kontrollt és a megfelelő támogató
terápiás rendszert képes működtetni.” (SZP, 2016:98)
A kettős szükségletű gondozottak (akinél a pszichés zavar, a
pszichoszociális rendellenesség, a disszociális (antiszociális)
magatartás mentális szomatikus vagy élettani károsodással és/vagy
fejlődési vagy funkcionális zavarral együtt van jelen) vonatkozásában
a dokumentum kísérletet tesz a pszichoaktív szerekkel való visszaélés
leírására. A BNO-10-re hivatkozva ismertet egy definíciót az
„ártalmas droghasználat” kategóriájára vonatkozóan: „olyan
használati módot jelent, amely a viselkedés megváltozásához vezet”.
(SZP, 2016:101) Ez kategória és definíció a BNO-10-ben nem szerepel.
Az egészségügyi kódrendszer tizedik revíziójában – számos egyéb
addiktológiai kategória mellett – a káros használat (abúzus) és a
dependencia fogalma szerepel. Előbbi „[a] pszichoaktív szer
használatának olyan módja, mely egészségkárosodást okoz. A
károsodás lehet fizikai (mint pl. hepatitis a pszichoaktív szerek
injekciós önadagolásától) vagy mentális (mint pl. a nagy mennyiségű
alkohol fogyasztását követő depressziós időszakok).” A dependencia
„viselkedési, kognitív és fiziológiai jelenségek meghatározott
együttese, amelyik ismételt használatot követen alakulhat ki. A
következők jellemzik: erős vágy a gyógyszer bevételére, a
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használatának a kontrollálási nehézsége, a káros következmények
ellenére a szedés folytatása, a drog szedésének az előnyben
részesítése más aktívitásokkal szemben, és hiányérzet,
megnövekedett tolerancia, valamint néha fizikai megvonási
tünetek.” (BNO-10, 1995:293) A definíciós problémán túl az is
kérdéses, hogy a szakmai program milyen forrásokra alapoz akkor,
amikor leszögezi, hogy a pszichoaktív szerekkel való visszaélés „[a]z
utóbbi évtizedekben a gyermek- és ifjúkorúak körében is egyre
ijesztőbb méreteket ölt”, illetve akkor amikor kijelenti, hogy „a
járulékos következmények kezelésére hazánkban sem az
egészségügy, sem a rendőrség, sem a gyermekvédelem nincs
felkészülve.” (SZP, 2016:101)
A szakmai program ismerteti a pszichoaktív szerhasználat
zavarainak okait, illetve jellemző megnyilvánulási formáit. A
gondozási, nevelési problémák köréből a következőket emeli ki:
alacsony
önértékelés,
gyenge
megküzdési
képességek,
bizonytalanság, kapcsolatteremtési nehézségek, intoxikáció
kockázata, visszaesés kockázata, illetve addiktív életforma. A
gondozási, nevelési céltételezés nyolc elemet tartalmaz: 1. a
függőség tudatának kialakítása 2. addiktív életforma megváltoztatása
3. gyógyulási motiváció kialakítása 4. a segítség iránti vágy kialakítása
5. a rendkívüli kockázat megértése 6. az élethelyzet és önmaga
elfogadása 7. kompetencia érzések kialakítása 8. reális célok kitűzése.
A dokumentum ismerteti a célok eléréséhez javasolt feladatokat és
módszereket:
- „A megfelelő szakmai beavatkozás megtalálásához
szükséges megállapítani a szerfogyasztás gyakoriságát,
az adagolás módját, a szerek típusát, használatának
módját és a szer iránti vágy okát.
- A gondozottal bizalmi kapcsolatot kell kialakítani, ami
segíti a gyógyulást, folyamatos támogató szerepével
erős külső motivációt nyújt a szerek elhagyásához.
- A gondozott belső gyengeségeinek ellensúlyozására
széles körű támogatórendszert kell kiépíteni (család,
hozzátartozók, kortársak).
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A gondozott számára olyan társas környezetet kell
választani, amely biztosítja az odatartozás érzését. A
szerhasználat motivációjának tisztázása után a
hajlamosító tényezőket szükséges elkerülni.
A szerfogyasztással összefüggő ingerek eltávolítása
során ki kell vonni a gondozottat a drogokkal közvetlen
és kapcsolatban álló személyek és helyzetek közeléből.
Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a
gondozott ne tudjon, vagy nehezen tudjon pszichoaktív
szerekhez jutni.
Távol kell tartani a gondozottat mindazoktól a
feszültségforrásoktól, amelyek a szerfogyasztásra
kondicionálják.
Olyan megállapodást kell kötni a gondozottal, amelyben
érdemes neki drogmentes életmódra áttérni. A
hétköznapi élet elkerülhetetlen stresszhatásai is
visszaeséshez vezethetnek, ezért tanítani kell a
gondozottat stresszkezelési technikákra, a feszültségek
kedvezőtlen hangulati helyzetek vagy a harag
kezelésének más módjaira. Minden szernek jól
meghatározható funkciója van a gondozott életében,
ezért olyan helyettesítő tényezőket kell találni, amelyek
kielégítik ezeket a funkciókat.
A gondozottat be kell vonni olyan közösségi helyzetekbe,
amelyek egy alternatív életforma kialakulásával
perspektivikus jelentőségűek lehetnek. A gondozottakat
olyan élményekhez kell juttatni, amelyek hosszú távon
képesek ellensúlyozni a drog élmény iránti vágyat.
Hozzá kell segíteni a gondozottat ahhoz, hogy felismerje
erős oldalait és értékes tulajdonságait.
Elő kell segíteni a gondozott önbecsülésének
megerősödését.
A gondozottat mielőbb addiktológushoz és addikcióra
specializált lelki nevelési csoporthoz kell irányítani.” (SZP,
2016:123)
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A szakmailag megfelelő, teljeskörű problémakezelésre irányuló
feladatok és módszerek gyakorlati megvalósulását a következő (4.2)
alfejezetben vizsgáljuk.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a
munkavállalói alkalmassági feltételek körében rögzíti, hogy csak
olyan állapotban kerüljön a gondozottak közelébe, amikor
munkavégzésre alkalmas állapotban van, tehát nem áll alkoholos
befolyásoltság alatt és nincs egyéb pszichoaktív szer használata által
okozott bódult állapotban. (SZMSZ, 2016:107) A szabályzat az
intézmény teljes területén tiltja a dohányzást és minden munkatárs
számára előírja az Nemdohányzók védelméről szóló szabályzat
ismeretét. Tiltott az egyéb pszichoaktív anyagok, „pszicho stimuláló”,
pszichotrop és bódulatkeltő anyagok használata, illetve azok bevitele
az intézmény területére. (SZMSZ, 2016:108)
Fentieken túl az SZMSZ explicit módon nem foglalkozik a
szerhasználati
problémák
kezelésének
kérdésével.
A
problémakezeléssel kapcsolatos illetékesség meghatározása a
feladatok és hatáskörök leírása alapján lehetséges. Megjegyzendő,
hogy a dokumentum az intézményi munkatársak között nevesíti a
„gyermekpszichiáter,
pszichiáter-addiktológus”
munkatársat,
azonban – szemben a többi pozícióval – a hozzá rendelt
tevékenységeket nem ismerteti. A kutatás időszakában az
intézményben nem dolgozott gyermekpszichiáter3:
„Tehát nincs, ha ilyen jellegű problémánk van, vagy a
kaposvári gyermekpszichiátriát vesszük igénybe –
Marcaliban ugye felfüggesztették a működését, mert nem
volt annyi pszichiáter – illetve, ha olyan probléma van, ami
nagyon sürgős, akkor a pécsi gyermekpszichiátrián szoktunk
kuncsorogni. Egy kivizsgálásra levisszük a gyerekeket, csak
hát ez borzasztó körülményes, mert nagyon kevés a
gyermekpszichiáter, hosszú a sorban állási lista, nem tudnak
annyit, eleget foglalkozni.” (14. sz. interjú)
3

Felmondására fél évvel az adatfelvételt megelőzően került sor.
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Az SZMSZ minden munkatárs számára kötelezően előírja a
Nemdohányzók védelméről szóló szabályzat (2015) ismeretét,
azonban annak hatálya nemcsak rájuk, hanem az intézmény
gondozottjaira is kiterjed, továbbá azokra is, akik az intézmény
területén tartózkodnak, illetve az intézmény által szervezett
rendezvényen vesznek részt.
A szabályzat a gondozottak, a nemdohányzók, illetve az életkoruk
vagy egészségi állapotuk miatt fokozott védelmet igénylő személyek
egészséghez és egészséges környezethez fűződő alkotmányos
jogainak megvalósulását és védelmét kívánja biztosítani. A szabályzat
rögzíti, hogy az intézmény területén dohánytermék nem árusítható.
Az intézményben dohányzásra kijelölt hely pedig sem zárt, sem nyílt
légtérben nem jelölhető ki. Ezzel együtt az adatfelvétel során az
tapasztaltuk, hogy egyes telephelyeken léteznek az intézmény által
dohányzásra kijelölt helyek a bejárathoz közeli közterületeken.
„Itt is van, illetve minden intézményben van, ki van jelölve
dohányzóhely a felnőtteknek – ahova a gyerekek is kijárnak.”
(3. sz. interjú)

Amennyiben valamelyik munkatárs az intézmény területén vagy
annak rendezvényén dohányzást észlel, köteles felszólítani az
érintettet a dohányzás befejezésére. Amennyiben a dohányzó
személy nem az intézmény ellátottja, a protokoll az intézmény
területének elhagyására való felszólítást, illetve a szabálysértés
igazgató felé történő jelzését és általa történő eljárás
kezdeményezését tartalmazza. Amennyiben a dohányzó személy az
intézmény ellátottja, az intézményvezető fegyelmi eljárás
lefolytatását kezdeményezheti. Ezen a ponton a szabályzat a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 46. § 3. pontjának ismertetését
javasolja az ellátott számára, amely szerint „[a] gyermeknek,
tanulónak joga, hogy (…) személyiségi jogait, így különösen
személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát,
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és
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magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben
tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat
ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti
a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai
egészségét”. A tevékenység befejezésére irányuló felszólításon túl a
szabályzat nem rendelkezik arról, hogy mi a teendő akkor, ha a
dohányzó személy az intézmény tizennegyedik életévét még be nem
töltött ellátottja.
Az intézmény házirendje (2016) a gyermekek jogai között rögzíti,
hogy az ellátottnak joga van ahhoz, hogy védelemben részesüljön
„minden fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatás, valamint
az egészségre káros szerek ellen.” A kötelességek között megjelenik
a szerhasználat tilalma: „Kötelességed, hogy tartózkodj az egészséget
károsító életmód gyakorlásától és az egészséget károsító szerek
használatától”, továbbá: „Köteles vagy: (…) védeni egészségedet,
mellőzni a dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást.” A szerhasználat
kérdése az alapvető tilalmak között is megjelenik, az intézmény teljes
területén tilos a dohányzás, illetve az intézmény minden lakója
számára tiltott a szeszesitalok és a kábítószerek birtoklása,
fogyasztása és terjesztése.
A házirendben rögzített szabályok megsértése esetén a
gondozott elmarasztalásban részesülhet, amely az alábbi formákban
valósulhat meg:
- jutalommegvonás;
- kimenő korlátozása;
- fegyelmi tárgyalás, gyermekönkormányzat általi
elmarasztalás;
- megrovás (különböző szintű);
- országos hatókörű speciális intézménybe történő
áthelyezési intézkedés kezdeményezése.
Az intézményi dokumentumok vonatkozásában azt tapasztaltuk,
hogy az ezekben leírt, addiktológiai relevanciájú részeket a
munkatársak nem ismerik a szükséges mértékben:
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„A dohányzás[ra vonatkozó szabályok] igen, dohányzás,
alkohol az igen, hát a drog, meg a tudatmódosító szerekre
kiterjedően még nem találkoztam velük. Lehet, hogy
készülőben van, vagy van, de nem tudok róla.” (4. sz. interjú)

4.2 Szerhasználati problémák kezelésének gyakorlata az
intézmény dolgozóinak véleménye alapján
A szerhasználati problémákra adott intézményi válaszokat a
dolgozók körében végzett kérdőíves (N=54) és interjús (N=15)
adatfelvétel során kapott válaszok segítségével is elemeztük.
A dohányzással kapcsolatban először azt kérdeztük az II. Rákóczi
Ferenc Gyermekotthon munkatársaitól, hogy véleményük szerint
milyen mértékben képes betartani az intézmény a dohányzással
kapcsolatos szabályozást. A válaszadóknak mindössze egyharmada
(34,52%) véli úgy, hogy ez teljes mértékben megvalósul. További
15,38% szerint a szabályozás inkább megvalósul. A válaszadók másik
fele a szabályok betartásának közepes vagy annál alacsonyabb
mértékét érzékeli. (7. ábra)
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7. ábra A dohányzással kapcsolatos szabályok betartásának vélelmezett
mértéke az intézményben

Forrás: saját adatok

Azokat a válaszadókat, akik szerint a dohányzással kapcsolatos
szabályozást nem sikerül teljes mértékben érvényesíteni, arra kértük,
hogy indokolják ennek az okát. A válaszok három csoportba
sorolhatók:
1. A szabályok betarthatatlansága a gondozottakra –
magatartás- és viselkedészavaraira, meglévő függőségükre,
családi hátterükre – vezethető vissza.
- „Az antiszociális, deviáns, magatartásproblémás
fiatalokat nehezebb rábírni a szabályok betartására.”
- „Azért, mert a nagyobb gyerek minden szabályt
áthágva azonnal rágyújt, mihelyst cigihez jut.”
- „Mert a gyerekek öntörvényűek.”
- „Gyerek öntörvényű, lehetetlen!”
- „Tanulók nem akarják betartani, mindent elkövetnek,
hogy dohányozzanak.”
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„Mert hiába mondjuk nem fogadnak szót. Sajnos a
háttér. Ezt látják otthon. Kultúra, amit hoznak. 600 éve
sem tudjuk őket a társadalomba beilleszteni.”
- „Mert a dohányzás az életük.”
A válaszadók egy része a szabályozási és működési
feltételrendszerre
vezeti
vissza
a
szabályok
betarthatatlanságát.
- „A liberális szabályok miatt.”
- „Nem lehet a nyitottság miatt.”
- „Megoldják intézményen kívül a dohánytermékek
beszerzését.”
- „A gondozók nem tudnak figyelni minden gyermekre.”
A kérdőíves adatfelvétel során egyetlen olyan válaszadó volt,
aki a munkatársak viselkedésére vezette vissza a problémát:
„A dohányzás egyre elterjedtebb a gondozók körében.”
-

2.

3.

A szabályozási problematikára az egyik interjúalany is felhívta a
figyelmet:
„(…) tiltva van, természetesen, ha észrevesszük, szólunk,
megpróbáljuk elvenni, de semmi nincs a kezünkben, tehát
nem teheted meg, hogy kirángatod a kezéből, mert mondjuk
feljelent, hogy bántottad, meglökted, vagy bármi, tehát
nagyon tisztában vannak a jogaikkal. A hivatalos verzió az,
hogy nem engedhetjük, és nem is engedjük, és nem ihatnak,
elvesszük és ez valóban így is van. Tehát ha alkoholt találunk,
elvesszük. A dohányzás az egy másik dolog, ha belenyúlok a
zsebébe, az már sérti a jogait, abból már tud egy olyan
probléma lenni, ami nekem, vagy a kollégáimnak
kellemetlen. És innentől kezdve van az az érzet az emberben,
hogy akkor inkább hagyom, és nem érdekel. De maga az
intézmény tiltja, és próbáljuk, de kevesen is vagyunk, nincs is
meg hozzá semmilyen eszközünk, hogy mondjuk, mi ezt
megtehessük, egyszerűen nem tudunk mit tenni. Tiltjuk,
elmondjuk, és igazából ennyi.” (11. sz. interjú)

Arra kérdésre, hogy miként lehetne hatékonyabban betartani a
szabályokat, több válaszadó – jellemzően azok, akik a szabályok
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betartatásának nehézségeit a gondozottak viselkedésével
magyarázták – úgy válaszolt, hogy erre egyáltalán nincs lehetőség. A
többi válaszadó a külső (dohányáru értékesítése) vagy a belső
szabályozás szigorítását tartaná kívánatosnak.
- „Ha a boltos betartaná a törvényi előírásokat.”
- „Pl. úgy, ha az ellátottak egyáltalán nem tudnának
dohányáruhoz jutni.”
- „Akkor csak, ha el lehetne venni a dohányterméket a
gyermekektől és meg lehetne semmisíteni. Fegyelmezési
eszközökkel, amelyek sajnos nincsenek.”
- „Ha büntetni lehetne intézményen belül, ha
dohányzáson kapnák őket. El lehetne venni a
dohányárut.”
- „Ha lehetne rá lehetőség, hogy a dohánytermékeket el
lehetne venni gond nélkül a gyerektől.”
- „Intézmény területéről kitiltani a dohányzást.”
- „Külön kellene választani a kicsiket a nagyoktól.”
A munkatársak önreflektív problémakezelési megoldásai a
kérdőíves vizsgálatban nem jelentek meg, az interjúk során azonban
megjelent az a vélemény, hogy a munkatársak dohányzása hatással
van az ellátottak szerhasználatára.
„Én egy egészségügyi intézményben, illetve egy oktatási
intézményben nem igazán engedném meg a cigarettázást,
kategorikusan tiltanám. Ez vagyok én. Én úgy gondolom,
hogy én nem tilthatom, hogy miközben ott lóg a cigaretta a
kezemben, hogy te ide ne gyere, mert ez a felnőttek
cigarettázó helye. Tehát ehhez a társadalomnak kellene
felnőni, és egy bizonyos értékrendet betartani, ami nem
történik meg, én azt hiszem. (…) most már az éttermekben
sem, és a tömegközlekedésen sem lehet cigarettázni, mert
hát hoztak egy törvényt, és a többség, vagyis a kisebbség
védelmében azért valamilyen szinten sikerül betartani. Lehet,
hogy most már itt is valamilyen drasztikusabb lépés kellene.”
(3. sz. interjú)
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„Úgy lehetne betartatni [a dohányzással kapcsolatos
szabályokat], hogyha maga a felnőtt sem dohányozna az
intézmény területén, ez lenne a legegyértelműbb, tehát hogy
a példamutatásunkkal tudunk a lehető leghatékonyabban
nevelni. (…) Én is dohányzom, viszont arra nagyon oda kell
figyelni, és nagyon határozottnak lenni, hogy nem adok a
gyereknek cigarettát. Mert nagyon-nagyon erőszakosak. Én
is szoktam mondani, hogy nem adok, és akkor minden
vagyok, csak a nagyságos asszony nem.” (4. sz. interjú)
„Azt, hogy a gyerekeink dohányoznak, megszüntetni nem
tudjuk. Semmiképpen. Azt nem lehet kiküszöbölni, mert
mondjuk meg őszintén, hogy mi felnőttek is dohányzunk. Hát
a példa az lenne, hogy mi nem dohányzunk, és akkor a gyerek
sem látja és nem fog rászokni a cigarettára, de mivel mi
felnőttek is dohányzunk, hát sajnos a gyerekek a rossz példát
veszik le rólunk és akkor ők is hát sajnos dohányoznak.” (5.
sz. interjú)
„(…) volt dohányos kollégánk, és akkor megpróbáltuk őt
minél humánusabban eltávolítani, példamutatásból is
egyébként. (…) azt gondolom, hogy aki gyerekmunkát lát el,
annak tisztában kell lennie azzal, hogy ő a személyiségével
dolgozik. Tehát a tetteivel, amit mutat magából. Mint otthon
a saját gyerekével. Tehát amilyen példát mutat,
valamennyire a gyereke folytatja azt a példát, és azt
gondolom, hogy a gyermekotthonokban is így működik, hogy
az ember a tetteivel és a személyiségével tudja ezt a munkát
végezni.” (9. sz. interjú)

A szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabályok betartásának
mértékét az adatközlő munkatársak kedvezőbben ítélik meg, mint a
dohányzással kapcsolatos szabályozás betartathatóságát. A
válaszadók közel háromnegyede (71,7%) szerint teljes vagy nagyobb
mértékben sikerül betartani a kapcsolódó szabályokat. (8. ábra)
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8. ábra A szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabályok betartásának
vélelmezett mértéke az intézményben

Forrás: saját adatok

Kaptunk néhány egyedi választ arra kérdésre, hogy miért nem
sikerül teljes mértékben betartani a szabályokat (gyerekek
magatartása, kiskorúakat kiszolgáló elárusítóhelyek), azonban a
többség egyértelműen a nagykorú, utógondozott ellátottak
viselkedésével magyarázza a probléma fennállását:
- „Az utógondozottak segítenek alkalom adtán beszerezni
a szeszesitalt.”
- „Azért mert a nagykorúakkal megvetetik az alkoholt.”
- „Azért, mert az utógondozottakkal be tudják szereztetni
az alkoholt és intézményen kívül fogyasztják el.”
- „Azért, mert kimenő idő alatt, nincs felügyelet alatt a
gyerek, és a vendéglátó egységekbe kiszolgálják őket,
vagy találnak olyan felnőttet az utcán, aki kérdés nélkül
megveszi nekik. Vagy az utógondozott.”
- „Mert 18 év feletti gyereket kiszolgálnak szeszesitallal.”

105

-

-

„Mert a fiatal felnőttek (utógondozottak) ritkán, de
segítenek megvenni, ill. a nyári szezonban kimenő alatt
a büfében kiisszák a vendégek által otthagyott alkoholt.
„Sok helyen nem kérik el a fiatalok személyi
igazolványát, kiszolgálják őket a fiatal koruk ellenére.”
„Az utógondozottak már felnőttnek számítanak, és a mi
hatáskörünkbe nem tartoznak.”

A dohányzással és a szeszesital-fogyasztással szemben a
kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok esetében a válaszadók
közel fele (46%) úgy véli, hogy a kapcsolódó szabályokat teljes
mértékben sikerül érvényesíteni. A válaszadók harmada (32%) véli
úgy, hogy ezeket a szabályokat csak közepes vagy annál is kisebb
mértékben sikerül betartani.
9. ábra A kábítószerek és új pszichoaktív anyagok fogyasztásával
kapcsolatos szabályok betartásának vélelmezett mértéke az intézményben

Forrás: saját adatok

A legtöbb válaszadó nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy
milyen módon lehetne hatékonyabban betartani a szabályokat,
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többen utaltak arra, hogy a jelenlegi feltételrendszerben (az
intézmény nyitottsága, portaszolgálat hiánya) a drogok intézménybe
történő bejuttatását lehetetlen megakadályozni. Azok, akiknek van
javaslatuk a probléma megoldására, jellemzően a szigorúbb
ellenőrzés és határozottabb fegyelmezés lehetőségét tartják
kívánatosnak.
A szerhasználati problémák kezelésével kapcsolatos gyakorlatok
vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy az intézményben dolgozó
munkatársakat nagyfokú bizonytalanság jellemzi. A kérdőíves
adatfelvétel során az 54 fő válaszadó közül mindössze 18 fő válaszolt
arra a kérdésre, ami arra irányult, hogy mit tenne szerhasználati
probléma érzékelése esetén.
Azok, akik válaszoltak a kérdésre, vagy valamilyen illetékesnek
vélt szervet (mentőszolgálat, rendőrség, drogambulancia) vagy
valamelyik illetékes munkatársat (felettes, pszichológus) vonnának
be a probléma megoldásába. A saját aktivitásra irányuló válaszok az
esetek elenyésző számában jelentek meg, amit magyarázhat az is,
hogy a válaszadók egy része nem érzi kompetensek magát a
probléma kezelésében:
„Ez egy hatalmas teher, nem a gyermekfelügyelők vannak
erre kiképezve. Nem tudják eldönteni, hogy azon segítseneke, aki szerhasználó, vagy azon a maroknyi kis csapaton, aki
tiszta úgymond, és azokat óvják. Nem gondolom, hogy ez egy
gyerekfelügyelő feladata. Nehéz dolog a szerhasználókkal,
azt gondolom.” (9. sz. interjú)

A válaszokat és az említések számát a 10. ábra szemlélteti.
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10. ábra Mit csinálna, ha egy gondozottnál szerhasználati problémát
érzékelne?

Forrás: saját adatok

A munkatársakkal készített interjúk során is vizsgáltuk a
pszichoaktív szerek használatára adott intézményi válaszokat. Akut
intoxikáció esetén a jellemző eljárás a felettes, illetve a
mentőszolgálat értesítése:
„Nyilvánvalóan szólnék a felettesemnek, az az első, hogy
szólok, ha úgy van, és valószínűleg kihívnám az ügyeletet
legelőször. Aztán majd lépünk tovább, aszerint amit az
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ügyelet mond, aztán valószínűleg be kellene mennie a
kórházba, gyomormosásra, adnak neki egy ellenszert, ugye
ezt nem tudom, hogy igazából ilyenkor adnak-e ellenszert.”
(15. sz. interjú)
„Ügyelet, orvosi segítség, hogyha kellett, de volt olyan
gyerekünk, akinél megpróbáltuk ezt az elvonót igazából, de
egyszerűen nem működött együtt.” (1. sz. interjú)
„(…) az egyik fiú valakitől kapott valamit, amit bevett és
olyan rosszul lett tőle, hogy mentőt kellett hívni. Elvitték a
siófoki kórházba, és ott bent tartották. Tehát elég súlyos volt
az eset. Tehát nem az volt, hogy bevitték, és hazahozták. Azt
hiszem, hogy két vagy három napig volt bent.” (2. sz. interjú)
„(…) az egyik kislány így jött meg a barátja, vagy barátnője
szülinapjáról. Először csak azt hittük, jó, alszik egyet,
kialussza. De aztán elkezdett rázkódni, meg összehányta a
szobát, és akkor kihívtuk a mentőt, mert ide már szakember
kell. Bevitték Siófokra, én mentem utána a saját kocsimmal.
Annyit csináltak vele, hogy befektették, azt nem is tudom,
hogy kimosták-e a gyomrát, elképzelhető, hogy igen, mert
mire én bekerültem eltelt másfél-két óra hossza, már kicsit
untam a várakozást, úgyhogy nem kérdeztem meg kimostáke a gyomrát. Mondtak egynéhány dolgot, kérdeztek a
gyerekről, elmondtam, hogy amúgy egy rendes gyerek, nem
szokott balhézni, de azóta már kiderült ez után az eset után,
hogy szokott balhézni, ő az, aki néha előkapja a hegyes éles
késeket, és kiabál, de hál’ istennek velem még nem csinálta.
Fogalmam sincs, mit csinálnék, ha velem csinálja. Szóval
ennyi, hogy kihívjuk a mentőt és elvitetjük, hogyha ilyen
kritikus állapotban van.” (12. sz. interjú)
„Én jelzem a fölöttébb valónak az igazgatóságon, tehát én a
[keresztnév]-nek, mert fölöttem már csak az igazgató van. És
innentől kezdve az én kompetenciám akkor már megszűnt
ebben a dologban.” (4. sz. interjú)
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„(…) attól függ, hogy mennyire súlyos ez a szerhasználat,
tehát, hogy milyen egészségügyi állapotba kerül a gyermek
ettől. Nyilván, amikor nem annyira mérvadó, tehát nincsenek
annyira súlyos tünetei, akkor le szoktuk fektetni a gyereket,
nagyon sok folyadékot itatunk vele, nyilván a gyámnak
jelzünk, ő tud róla. Ha esetleg ez súlyosabb, akkor mentő,
kórház, és ez a procedúra.” (7. sz. interjú)

Más gyakorlatok jellemzőek azokban az esetekben, amikor tartós
szerhasználatra utaló jeleket érzékelnek a munkatársak. Amint az
alábbi idézetekből kiderül, eljárásrendről, bevett jó gyakorlatok
alkalmazásáról nem lehet beszélni, inkább az eseti megoldások
jellemzőek:
„(…) mindig szólok a [pszichológus]nak, tehát ha ilyen
probléma, mint például múltkor, amikor berúgott az a
tizenkét éves gyerekem, hogy azért valami itt nem oké, hogy
beszélgessen el vele, és a gyerekek nagyon szeretik, nagyon
hallgatnak rá, mert a [pszichológus] nem nevel, hanem
mindig, amikor mennek hozzá a gyerekek, akkor csak az ő
problémáival foglalkozik. És ezt olyan szépen kialakította, ezt
a kontaktot a gyerekekkel, hogy szóval nagyon jól működik.”
(4. sz. interjú)
„Régen volt azt hiszem két gyerekünk is, azt hiszem
Kaposvárra akarták küldeni. Ilyen beszélgetős… nem tudom
pontosan megmondani mi ennek a neve, hogy
drogfogyasztók ülnek össze egy kis csapatba, és
beszélgetnek, de ez rendszerességgel van, mit tudom én heti
rendszerességgel, nem igazán… nincs ebben információm, de
oda csak akkor lehet elküldeni a gyereket, ha vállalja.” (13.
sz. interjú)
„[a tartósan szerhasználó ellátottak] sem elkülönítetten
voltak, hanem úgynevezett speciális csoportban voltak
elhelyezve, vagy vannak jelenleg is. Más elkülönítési módunk
nincs, meg nem is volt, és ott különböző terápiákat dolgozott
ki a gyermekpszichiáter, illetve igazgató úr – a volt igazgató
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- szokott ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, mert neki voltak
ilyen ismeretei, tehát ők szoktak ezekkel a gyerekekkel
igazából foglalkozni. Még régebben volt művészeti terápia,
és különböző kézműves terápiákat használtak erre a célra az
intézményegységben.” (14. sz. interjú)
„Elsősorban a gyámjához [fordulok], mert ha szüksége van
mondjuk más intézményre, zárt intézményre, vagy elvonóra,
vagy valami ilyesmire, akkor azt a gyám tudja neki elintézni.
Hát jelzi az intézményvezetőnek is, persze, és akkor ketten…
Csak az a baj, hogy ez olyan lassan megy. Nekem volt a
lakásotthonban egy lányom, akiről konkrétan tudtuk, hogy
mindent, ami elé kerül, azt bevesz és elszív, és nagyon sokszor
volt olyan állapotban… Attól kezdve, hogy először jeleztem,
kettő darab év telt el, amíg bekerült Pesten egy zárt
intézménybe.” (2. sz. interjú)
„(…) azoknál a gyerekeknél, akiknél ez [ti. a szerhasználat]
sűrűbben előfordult, őket felterjesztettem speciális
szükséglet kérésre és meg is kapták, és ezek a gyerekek olyan
helyre kerültek, tehát olyan speciális gyermekotthonba, ahol
megpróbálták leszoktatni őket.” (7. sz. interjú)
„Van egy intézmény, ahova tudom, hogy ilyen gyerekeket is
szállítottak el például [telephely]-ről, ez Szedres. A szedresi
speciális intézmény, tehát ott foglalkoznak drogos, a mi
drogos gyerekeinkkel, akikkel mi már nem tudtunk mit
kezdeni, vagy a mi eszközeink kevesek voltak, akkor ott
kaptak elhelyezést.” (14. sz. interjú)

A szerhasználati problémák kezelésébe bevont szervezetek közül
az interjúalanyok leggyakrabban a rendőrséget említették. Később
látni fogjuk, hogy a rendőrség nemcsak a bűnüldözési, hanem
prevenciós szolgáltatást nyújtó szervként is megjelenik az
intézményben:
„Hát a rendőrségre mindenképpen szólunk.” (1. sz. interjú)
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„A rendőrség nyomozott, hogy honnan van, kitől szerezte, hol
vette. Természetes, hogy ilyen esetben a rendőrséget is
éppúgy bevonja az intézmény.” (5. sz. interjú)
„Ha megtaláljuk a szert, akkor mindenképpen rendőrséghez
fordulunk. Sajnos ugye tudjuk, hogy a biodrogok nagy része
nem tiltott szer, igazából nem tudnak vele mit kezdeni.
Amikor felkerül a tiltólistára, akkor kitalálnak ez újat. Ez
inkább elrettentés a gyerekek felé, hogy mi lesz annak a
következménye, ha megtaláljuk nála.” (7. sz. interjú)

Léteznek drogprevenciós gyakorlatok az intézményben, ezek
megítélése nem egyértelműen pozitív vagy negatív a munkatársak
körében. Kedvezőtlen ugyanakkor az a tény, hogy a programok
megvalósítására mind az intenzitás, mind az ütemezés, mind a
bevont szervezetek tekintetében az esetlegesség jellemző:
„Voltak ilyen kezdeményezések, [telephely]-en voltunk, és az
egy nagyon-nagyon bemutató előadás volt, ami annyira
életszerűen mutatta be a gyerekeknek, tehát, hogy milyen
negatív hatása van. Kiemeltek egy gyereket, egy fiatal
gyereket, aki tehát nagyon gyönyörűen rajzolt és bemutatták
azt, hogy hogyan épült le. Tehát fényképekkel, a használati
tárgyait is tehát kiállították, tehát nagyon ütős volt az egész,
hogy hova vezet és tényleg nagyon szomorú volt, mert
úgymond egy jóképű gyerek volt, meg tehetséges, és a vége
mi lett, az, hogy meghalt. Szóval nagyon, nekem is megrázó
volt, és szerintem a gyereknek is. És az ilyen jellegű
előadások, tehát kezdeményezések, ezek nagyon
hatékonyak tudnak lenni.” (4. sz. interjú)
„A rendőrség rendszeresen jár drogprevenciós előadásokat
tartani, meg mindenféle fórumot.” (2. sz. interjú)
„Elmondjuk nekik, hogy miért nem jó ez, hogy nem ez a
megoldás. Igazából egy csomó program van, amin részt
vehetnek, amin részt is vesznek, vagy amit erőszakkal,
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sajnos, idézőjelben az erőszakot, lehozzuk és nézzék végig a
filmet. Nagyon sok helyről ez folyik, médiából, tőlünk, nagyon
sok ember volt már itt, aki elmondta, és meggyőzte. Volt itt
egy olyan is, aki tényleg ezt csinálta és most abból él, hogy
járkál az országban és elmondja a történetét. Azon kívül,
hogy elmondjuk nekik, és ha meghallgatnak és le tudsz velük
ülni, meg talán az, hogy idősebb vagy és talán azt érzik, hogy
nem mondasz hülyeséget. De ehhez hajlandóság is kell, mert
ha azt gondolja, hogy hülyeséget mondasz, végig hallgat, de
azon kívül, hogy beszélsz, meg elmondod neki, hogy nem ez
az út, meg be kéne állni a sorba, és tanulni és menni. Ez is egy
ilyen komplett dolog, mert nem tudod kiragadni, hogy miért
ne drogozz, mert akkor egyből van egy válasz, hogy miért ne
csináljam, vagy miért járjak iskolába, vagy miért menjek el
dolgozni. És akkor így elkezded mondani és ő meg egyből
vissza tud válaszolni, hogy minek úgysincs értelme, anyám
sincs, ha kikerülök, innen nem tudok hova menni, egy
albérletbe, egy munkahelyre. Egyből vissza tud vágni, és az a
baj hogy sokszor megérti az ember, és igaza van.” (11. sz.
interjú)
„Nagyon jó EU pályázatos programok voltak ebben az évben,
jöttek külsős szakemberek és ez megint az a szindróma, amit
mondtam, hogy amikor bejön, hozzám az a gyerek abban az
egy órában jól viselkedik, itt is ugye jöttek azok a kollégák jó
kis foglalkozások voltak, utána egy óra múlva már itt
üvöltöztek rájuk a gyerekfelügyelők. Ezt így nem lehet. Mert
az ilyen programok csak pár hétig voltak, és pár hét alatt nem
lehet elérni jelentős viselkedésváltozást. Ez most tényleg
egész éven át tartott, de annyira kevés idő a gyerekek
összidejéhez képest, hogy ez sem volt elég, hogy bármi
történjen. Arra volt jó, hogy akkor a gyerekek nem
unatkoztak, megtapasztalták azt, hogy értékesek, fontosak
hasznosak, tudnak alkotni, tudnak gondolkodni, tudnak
beszélgetni, de utána azt olyan gyorsan elszippantották tőlük
más ilyen negatív hatások, hogy nem látom azt, hogy tartós
hatása lenne, amit kaptunk ezekkel a pályázatokkal. (10. sz.
interjú)
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„Az intézményben több alkalommal jött a védőnő, és minket,
mint egészségügyi dolgozókat is felkértek arra, hogy az
osztályoknak különböző előadásokat kell tartani, vagy
felvilágosítást adjunk a gyerekeknek, és úgy érzem, hogy
ilyen mértékben, tehát a felfogásukhoz mérten próbáltuk az
előadásokat megszervezni, kialakítani. Olyan formában,
hogy valójában a fogyatékkal élő gyermekek meg tudják
érteni.” (5. sz. interjú)
„Ilyen felvilágosító előadásokat tartunk nekik, filmeket
vetítünk, igazából ez az eszköztárunk, vagy védőnő jön,
kiselőadást tartani, vagy ugye most megy ez a projekt,
melynek keretében esik róla szó nem is keveset.” (14. sz.
interjú)

Bizonyos telephelyek esetében az intézményi sajátosságok
jelentenek védőtényezőt a pszichoaktív szerhasználattal szemben:
„(…) itt viszont nagyon sok a fogyatékkal élő gyerek. Tehát a
fogyatékkal élő gyermekeknél, vagy fiatal felnőtteknél nem
annyira mérvadó ez. Dohányzásoknak a százalékát is nagyon
kicsire venném. (…) Ezek a gyerekek kísérő nélkül nem igazán
tudnak kimenni, nem lehet elengedni őket, mert nincsenek
olyan képességeik. Na, most innentől fogva nyilván ez azért
valamilyen határokat is szab. Droghasználattal itt az elmúlt
20 hónap alatt talán egyszer találkoztam.” (7. sz. interjú)
„Lakásotthonban egy kicsit jobban kordában vannak tartva
a gyerekek.” (8. sz. interjú)
„A gyerekek 24 órás felügyelet alatt vannak, 12 órában
dolgozunk, éjjel-nappal. Tehát nyolc főnél, azt gondolom,
hogy elég jól ki lehet szűrni, ha valaki inna, mondjuk akkor,
ha a lakásotthonon kívül tölt el időt.” (9. sz. interjú)
„(…) akik lakásotthonban vannak, ott sokkal normálisabbak
a gyerekek, mint az ilyen nagy intézményben, ahol csoport
van együtt. Mert elkerülhetetlen, hogy ott a sok gyerek,
sokkal több rosszat hoz-visz egyik csoportból a másikba, ide-
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oda, mint egy kis közösségben. Itt jobban meg lehet őket
fogni.” (12. sz. interjú)

Az intézményi elhelyezés strukturált jellegének pozitívumai egy
más profilú – szigorúbb szabályozással működő – intézménnyel való
összevetésben is megemlítette az egyik válaszadó:
„Ez viszont nagyon érdekes, mert mi már kaptunk vissza úgy
gyermeket egy ilyen speciális intézményből, miután lejárt a
két évük a zárt intézményben, egyszerűen nem hittek a
szemüknek, hogy itt nálunk mekkora szabadság van, ugye
erre mondtam, hogy unatkoznak a gyerekek. És azt mondták
ezek a lányok a [településnév] zárt intézet után, ami végül is
egy börtönszerűség, tehát belső iskola van, ami azt jelenti,
nem kell kimenni az intézményből, tehát tuti elvégzed a nyolc
osztályt, azt mondták, hogy ott jobb volt. Képzeld el.” (10. sz.
interjú)
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5. Addiktológiai ellátások Somogy megyében
Az addiktológiai problémakezelés lehetőségeit illetően jelentős
mértékű ismerethiányt tapasztaltunk az intézmény munkatársai
körében:
„Vannak olyan gyerekek, akiket el akartunk vinni Kaposvárra,
mert ott van valami olyasmi, mint Pécsen… igazából nem
tudom, hogy Kaposváron milyen lehetőség van ezeknek a
fiatalkorú gyerekeknek.” (10. sz. interjú)
„Azt, hogy konkrétan fiatalokkal melyik intézmény
foglalkozik, akiknek súlyos drogfogyasztási problémáik
vannak, nem tudnám neked megmondani, de biztosan van
ilyen, vagy ha nem is intézmény szinten, de biztos van állami
szinten, valami támogatott valami ahova ezeket a
gyerekeket befogadják, de hogy helyileg pontosan hova
viszik, őket erre nem tudnék válaszolni.” (11. sz. interjú)

A fejezet célja, hogy bemutassa a Somogy megyei addiktológiai
ellátórendszert, illetve hogy segítséget, információt nyújtson a II.
Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban dolgozó szakembereknek, hogy
hova fordulhatnak, ha szakmaközi konzultációra, támogatásra van
szükségük egy esettel kapcsolatban, illetve hogy melyik
intézményhez delegálhatják klienseiket adott esetben.
Somogy Megye addiktológiai ellátó rendszerében 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). A
szakmai programok a www.kozadattar.hu címen elérhető
weboldalon ingyenesen, anonim módon hozzáférhetők.
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Az egészségügyi intézmények szolgáltatásai, működésük szintén a
rájuk vonatkozó törvénnyel (1997 évi CLIV. törvény az egészségügyről
V. fejezet), összhangban lett kialakítva. Ezek az információk szintén
bárki számára elérhetőek.
Somogy Megye addiktológiai ellátórendszere – a többi megyéhez
hasonlóan – piramis-szerűen épül fel (11. ábra), ahol az ellátási
piramis egyes szintjei között – jól működő rendszer esetén – az
információ áramlása, a delegálás, a kooperatív esetkezelés
biztosított.
Az ellátási piramis 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.
11. ábra Az ellátási piramis

Forrás: Máté – Szemelyácz, 2009: 83.
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Az ellátási piramis az alábbi elemekből épül fel:
E: ötödik szint
D: negyedik szint
C: harmadik szint
B: második szint
A: első szint

Átmeneti otthonok,
védett munkahelyek
Rehabilitációs otthonok,
fekvőbeteg ellátások
Egészségügyi szakellátások,
járóbeteg ellátások
B/2: Közösségi ellátások
B/1: Nappali ellátások
A/2: Önsegítő csoportok
A/1: Alacsonyküszöbű intézmények

Az ellátási piramisban említett intézménytípusok területileg az
alábbi módon helyezkednek el Somogy megyében:
12. ábra Addiktológiai intézmények elhelyezkedése Somogy megyében

Forrás: saját szerkesztés
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5.1 Az ellátási piramis első szintje
5.1.1 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.
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
 Drog-prevenciós 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.

119

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.
5.1.2 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
(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:
Anonimek, nem kell érvényes egészségbiztosítás az igénybe
vételükhöz, a fiatalkorú populáció számára is elérhetőek. Az
absztinencia viszont itt már követelmény.
A csoportok alapvetően a 12 lépéses Minnesota modell mentén
működnek. A modellről 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.
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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
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
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Kaposvár – NA csoport
Cím:

Kaposvár, Béke u. 47.

Gyűlés időpontja:

CS.: 17:00-18:00

Telefon:

+3620/473-2287

E-mail:

-

Kontaktszemély:

Szűcs Zoltán
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
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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
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”
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Siófok – Al-Anon Csoport
Cím:

Siófok, Kele u. 23.

Gyűlés időpontja:

Sz.: 15:00-16:00

Telefon:

+3670/386-0104

E-mail:

-

Kontaktszemély:

„Marcsi”
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/hu/gyulesek/aa_gyulesek_videken.php
Az Al-Anon csoportok weboldala:
http://www.al-anon.hu/gyuleskereso.html

5.2 Az ellátási piramis második szintje
5.2.1 Nappali intézmények
A nappali intézmények az ellátási piramis következő szintjét
képviselik. Ezek a szolgáltatások már nem anonimek, a szolgáltatást
igénybe vevőkkel együttműködési megállapodást kötnek az
intézmények, melyhez a szolgáltatást igénybe vevőnek bizonyos

124

személyes adatait meg kell adnia. Érvényes egészségbiztosítás is
szükséges.
Somogy megyében két nappali intézmény működik.
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.
Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kor alatt is igénybe vehetők
szülői (gondviselői) hozzájárulással.
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
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 Krízis intervenció
 Szociális ügyintézés, internet- és telefonhasználat
 Életvezetési tanácsadás
 Jogsegélyszolgálat
Az intézmény szolgáltatásai bárki számára 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/in
tezmeny/szocialis-es-fejlesztokozpont-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.
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5.2.2 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, mely 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

Szolgáltatások:
 Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes
célok meghatározásának segítése, a változtatásra
motiváló tényezők feltárása, erősítése, életvitel
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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:
Weboldal:

A humán erőforrás átszervezése miatt a
kézirat lezárásakor kontaktszemélyt
megadására nincs lehetőség.
http://www.kozossegertalapitvany.hu/in
dex.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
a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos
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-

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

A szolgáltatás Fonyódon is elérhető, a fent említett időpontban
előzetes telefonos egyeztetés után 16 éves kortól.

5.3 Az ellátási piramis harmadik szintje
Az ide sorolható egészségügyi szakellátások, járóbeteg-ellátások
már egészségügyi intézményeknek számítanak (a fentebb említett
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.
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Hat olyan intézmény működik Somogy megyében, ami az ellátási
piramis harmadik szintjéhez sorolható.
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

Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kor alatt is igénybe vehetők
szülői (gondviselői) hozzájárulással.
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.
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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.
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 eltereléssel kapcsolatban a II. Rákóczi
Ferenc Gyermekotthon is rendelkezik tapasztalatokkal:

„Volt is már olyan gyerekünk, aki bekerült az intézménybe, és
akkor kapott nem tudom, hogy mennyi felfüggesztettet. És
akkor úgy szüntették meg az eljárást ellene, hogy nem tudom
hány alkalommal a drogambulancián megjelent. És akkor
meg volt határozva, hogy mondjuk kéthetente minden
szerdán 10 órakor a drogambulancián meg kellett jelennie,
és akkor egy órás elbeszélgetésen kellett részt venni, és akkor
megszűnt ellene az eljárást.” (5. sz. interjú)
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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 KórházRendelőintézete. Marcali, Széchenyi u. 17-21. Tel.:
+3682/801-860
- Nagyatád: Med Egészségügyi Kft. Nagyatád, Bajcsy Zs.
u. 1. Tel.: +3682/504-400
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);
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 Ambuláns terápia, pszichológiai felmérés;
 Család-és párterápia;
 Csoportterápia, pszichoedukáció;
 Konzultáció.
Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kor alatt is igénybe vehetők
szülői (gondviselői) hozzájárulással.
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Pszichiátriai és
Addiktológiai Centrum
Cím:
Ügyfélfogadási idő:

Kaposvár Tallián Gy.u. 20-32. Északi Tömb 7.
szárny, földszint
Gyermek és Ifjúsági szakrendelés - szakorvosi:
H-SZ: 7.30-15.30 – nem szakorvosi: H.: 8-13 KP.: 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/jarobetegellatas/

Szolgáltatások:
- Gyógyszeres kezelés;
- Detoxifikáció;
- Egyéni terápia;
- Családterápia;
- Diagnózis felállítás.
Az intézmény szolgáltatásai 18 éves kor alatt is igénybe vehetők.
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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.tonline.hu

Kontaktszemély:

Dr. Bagi Borbála

Weboldal:

http://www.barcsrendelo.tonline.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
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Rendelkezésre áll egy segélytelefonszám is, ami 18:00 óra után
hívható ingyenesen: +3680/505-503
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.
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.
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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)
Az internalizáló kórképek jellemzően később válnak klinikailag
felismerhetőkké, később, mint a gyermekkori- és serdülőkori
szerhasználat (ugyanakkor a serdülőkorban már jelentős
komorbiditás alakulhat ki). Szubklinikai állapotok már előzetesen is
jelentősebb mértékben előfordulhatnak a későbbi szerhasználóknál.
Az externalizáló kórképek korábban jelentkeznek, mint a
szerhasználat, ezért a komorbiditás ezekben az esetekben
látványosabb. Egyes kórképek a felnőttkorba is áthúzódhatnak
(ADHD, CD). Az internalizáló kórképek (depresszió és szorongásos
betegségek) és a pszichoaktívanyag-használat serdülőkorban 11,147,9%-os komorbiditást mutatnak az általános populációban. Klinikai
populációknál a pszichoaktív szerhasználat és a major depresszív
betegséggel 24,7- 46%-os, a PTSD-vel 27%-os komorbiditást mutat.
(Rácz, 2014)
Ha ennek a 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
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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.

5.4 Az ellátási piramis negyedik szintje
A negyedik szinthez sorolható rehabilitációs otthonok,
fekvőbeteg ellátások képviselik az addiktológiai ellátórendszer
csúcsát. Itt találhatóak azok az intézmények melyek szolgáltatásinak
igénybevételéhez fel kell adnunk addigi életvitelünket és be kell
vonulnunk az intézménybe. Ez a fajta terápia a legintenzívebb, míg a
járóbeteg szakellátásban átlagosan heti egyszer egy órás terápián
veszünk részt, 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
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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

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.
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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.
 Támogató családtagra is szükség van.
 Az intézmény 12 férőhelyes.
A programban 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.
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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
 Fő profiljuk az alkohol, de egyéb függőségben szenvedőt
is felvesznek
 A program időtartama min. 6 hónap
A program 18 éves kortól érhető el.
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
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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

5.5 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
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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.
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/
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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

5.6 Segélyvonalak
A fejezet végén - a teljesség igénye nélkül - felsorolásra kerül
néhány segély- és drogkonzultációs vonal melyek ingyenesen
hívhatók a hét minden napján:
Név:
Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálat
S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély
Szolgálat
DrogStop Droginformációs
telefonvonal és online konzultáció
Gyermek- és Ifjúsági Lelkisegély
Telefon
Kék-vonal Gyermekkrízis Alapítvány,
Gyermek és ifjúsági telefonszolgálat
Kék-pont Drogkonzultáció
(16 év felettiek számára)
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Telefonszám/chat link:
+3680/205-520
116-123
13-770
137-00
116-111
http://kekpont.hu/onlinetanacsadas/

Összegzés, javaslatok
2019 őszén empirikus kutatás lebonyolítására került sor a Somogy
megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban, ami az ellátottak
szerhasználati szokásait, illetve az arra adott intézményi válaszokat
vizsgálta.
A kutatás lebonyolítása illeszkedett a European School Survey
Project on Alcohol and Other Drugs módszertanához, továbbá egy
közelmúltban bonyolított dél-dunántúli iskolavizsgálathoz, amelynek
mintája lehetőséget biztosított a gyermek- és lakásotthonban élő,
illetve a családban nevelkedő fiatalok szerhasználati szokásainak
összevetésére. Az ellátottak körében kérdőíves felmérésre (N=80), az
intézmény munkatársai körében kérdőíves adatfelvételre (N=54) és
interjúk lebonyolítására (N=15) került sor.
A kutatás főbb megállapításai az alábbiak:
1. A 14 év alatti ellátottak 50%-a még sohasem dohányozott. Ez
az érték a 14 év felettiek körében 37%-ra csökken. Az életprevalencia
értékek alapján megállapítható, hogy a válaszadók 26,9%-a
rendelkezik számottevő dohányzási tapasztalattal. A 14 év alattiak
nyolcada, a 14 év felettiek egyharmada sorolható ebbe a csoportba.
(A gyermekvédelmi szakellátáson kívül nevelkedő általános iskolás
korú fiataloknál a soha nem dohányzók aránya 65,3%.)
2. A megkérdezett ellátottak 20%-a fogyasztott szeszesitalt az
adatfelvételt megelőző 30 napban. Ez a fogyasztási érték, továbbá az
egyes szeszesital-típusok hozzáférhetőségének mértéke kedvezőbb
képet mutat, mint ami a családban nevelkedő fiatalokat jellemzi.
3. A kannabisz-származékokat (marihuána, hasis) kipróbáló
ellátottak aránya 13%, a 14 év alatti fiatalok körében magasabb, az
idősebb ellátottaknál alacsonyabb ez érték, mint a családban
nevelkedő referenciacsoport esetében. Új pszichoaktív anyagot a
válaszadó ellátottak közül 5 fő fogyasztott már életében, jelentősebb
mértékű fogyasztásról (6-9 alkalom) egy fő számolt be. A
visszaélésszerű nyugtatóhasználat mértéke alacsony.
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4. Hasonlóan a családban nevelkedő fiatalokhoz, az energiaitalok
fogyasztásának életprevalencia értéke magas, minden vizsgált
életkori csoportban 80%- felett van. Az adatfelvételt megelőző 30
nap fogyasztási adatai alapján megállapítható, hogy a 14 év feletti
ellátottak fele, míg a fiatalabbak harmada rendszeres energiaitalfogyasztónak tekinthető.
5. A gyakrabban használt pszichoaktív szerek (cigaretta,
szeszesitalok, kannabisz-származékok) esetében a munkatársak
becslései jól illeszkednek az ellátottak által elmondottakhoz, a
ritkábban használt szerek (dizájner drogok, egyéb kábítószerek)
fogyasztására vonatkozóan a munkatársak magasabb értékeket
becsülnek, mint amiről az ellátottak beszámoltak. Minden vizsgált
szer vonatkozásában megállapítható, hogy azok ellátottak általi
beszerezhetőségét a munkatársak egyszerűbbnek ítélik, mint az
ellátottak.
6. A megfelelően strukturált napirend és szabadidő-eltöltés
meghatározó jelentőségű protektív tényező a szerhasználattal
szemben. Az intézmény sokszínű szabadidős lehetőségeket kínál az
ellátottak számára, azonban ezek kevésbé érik el azokat az idősebb
gondozottakat, akiknek lehetősége van az intézményen kívül
szabadidő-eltöltésre.
7. A szerhasználat kialakulásában jelentős szerepe van a
szociokulturális háttérnek, kevésbé veszélyeztetettek azok az
ellátottak, akik fiatalon kerülnek gyermek- vagy lakásotthonba.
8. A Somogy megyei addiktológiai ellátórendszer elemei, illetve az
addiktológiai problémák diagnosztikai kritériumai kevésbé ismertek
a munkatársak körében. Az intézmény szakmai dokumentumai
érdemben foglalkoznak a szerhasználat problematikájával, de nem
rögzítik egyértelműen a problémakezeléssel kapcsolatos teendőket.
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Kutatási eredményeink alapján az alábbi javaslatokat tesszük az
intézmény számára:
1. Az intézmény szakmai dokumentumaiban revíziója 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 kutatás időszakában hatályos
intézményi dokumentumok közül a szakmai program foglalkozik a
leginkább átfogó módon a problémakörrel, álláspontunk szerint
megfelelő kiindulópontot szolgáltathat, a többi releváns szabályzat
újragondolásához, illetve az intézményi drogstratégia elkészítéséhez.
2. 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 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
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kiterjed az információhalmozódásra, az attitűdváltozásra és a
prevenciós szakemberek megítélésére.
3. Szelektív prevenciós tevékenység megvalósítása az idősebb
ellátottak részére. A kutatás során megállapítást nyert, hogy a
fiatalabb ellátottak szerhasználatának kialakulásában – a családi
mintázatok mellett – jelentős szerepet játszanak az idősebb
ellátottak. Nemcsak példamutatásukkal, hanem gyakran tevékeny
közreműködésükkel is hozzájárulnak azoknak az ellátottaknak a
szerhasználatához, akik életkoruknál fogva csak nehezen tudnának
dohánytermékekhez vagy szeszesitalhoz jutni. Álláspontunk szerint
célszerű lenne olyan prevenciós célú programot bevezetni, ami
kifejezetten a 16 év feletti ellátottakat célozza. Az idősebb ellátottak
gyakran fontosabb referenciaszemélyek a fiatal ellátottak számára,
mint a szülők vagy az intézményi munkatársak, ezért szövetségessé
tételük, bevonásuk a fiatalabbakra irányuló prevenciós
intervenciókba nélkülözhetetlen. A tevékenység történhet egyéni
konzultáció vagy csoportfoglalkozás keretei között.
4. Dohányzásról leszoktató program indítása az intézmény
dohányzó munkatársai számára. A kutatás időpontjában jelentős
mértékű fluktuáció és a szakképesítéssel rendelkező munkatársak
elégtelen létszáma jellemezte a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthont. A
munkatársak fizetése a szociális ágazat egészéhez hasonlóan
alacsony, miközben munkájuk intenzív mentális terheléssel és
jelentős felelősségvállalással jár együtt. Ezeket a tényezőket
figyelembe véve nem tartjuk célravezetőnek a munkaidőben történő
dohányzás jelenleginél szigorúbb szankcionálását, azonban azt igen,
hogy az intézmény érdemi segítséget nyújtson a leszokáshoz. A
kutatás során egyértelművé vált, hogy a munkatársak dohányzását az
ellátottak is érzékelik, felelősségük a kiskorúak dohányzási
szokásainak alakulásában egyértelmű. Cahill és Lancaster (2014) 57
dohányzásellenes munkahelyi program metaanalízisét elvégezve
meghatározta, hogy a különböző beavatkozások és eljárásmódok
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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 relapszusmegelőző programok, a
munkahelyi
szabályzatok,
illetve
a
magas
kockázatú
viselkedésmódokra fókuszáló átfogó programok.
5. Intézményközi együttműködés megerősítése a szerhasználati
problémák kezelésében. Célszerű lenne rendszeressé tenni
tapasztalatcserét a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és az
addiktológiai intézmények munkatársai között. Somogy megyében az
addiktológiai ellátások szinte teljes spektruma elérhető. A
legszélesebb körű ellátási lehetőségek Kaposváron érhetők el, és
noha a megyeszékhely 30-80 km távolságra van a II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon telephelyeitől, a komplex és közös esetkezelés
lehetősége miatt érdemes ki- és továbbépíteni az együttműködés
lehetőségeit. A tanulmány elkészítése során számos, a
szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó segítő szakemberrel
beszéltünk, akik kivétel nélkül azt hangsúlyozták, hogy lehet hozzájuk
bizalommal fordulni, és szívesen működnek együtt a Gyermekotthon
munkatársaival.
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