
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADDIKTOLÓGIA 
 

Oktatási segédanyag kulturális közösségfejlesztők és 
médiaszakemberek számára 

 

 

 

  



 
 

Szerzők: 

B. Erdős Márta (Pécsi Tudományegyetem) 

Borda Viktória (Pécsi Tudományegyetem) 

Kelemen Gábor (Pécsi Tudományegyetem) 

Horváth Veronika (Pécsi Tudományegyetem) 

Madácsy József (Pécsi Tudományegyetem) 

Márk Mónika (Pécsi Tudományegyetem) 

Mihaldinecz Csaba (Pécs MJV INSZI) 

Molnár Dániel (Pécsi Tudományegyetem) 

Szijjártó Linda (Pécsi Tudományegyetem) 

Szöllősi Gábor (Pécsi Tudományegyetem) 

Vojtek Éva (Pécsi Tudományegyetem) 

 

Szerkesztők: Borda Viktória & Vojtek Éva  

Lektorálta: Dr. Szemelyácz János (INDIT Közalapítvány) 

 

Nyomda: Virágmandula Kereskedelmi, Szolgáltató és Oktatási Kft. 

Ügyvezető igazgató: Bernáth Miklós 

 

© 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, 2016 

ISBN 978-963-12-7566-7 

 

A kiadvány megjelenése és a benne szereplő tananyagok elkészítése 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

43036-1/2016/SZOCSZOLG iktatószámú szerződés keretében 
nyújtott támogatásával, a 4 Dimenzió Társadalomtudományi 

Egyesület, valamint a PTE Társadalom- és Médiatudományi Intézet 
Szociológia Tanszékének és a PTE Társadalmi Kapcsolatok Intézete 

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékének közreműködésével 
valósult meg.   



 
 

Tartalomjegyzék 

BEVEZETŐ 5 

MOLNÁR DÁNIEL: AZ ADDIKCIÓ MINT TÁRSADALMI 

KÉRDÉS 6 

MOLNÁR DÁNIEL: SZAKPOLITIKA, KULCSSZEREPLŐK, JOGI 

SZABÁLYOZÁS 19 

BORDA VIKTÓRIA & VOJTEK ÉVA: ADDIKTOLÓGIAI 
ELLÁTÓRENDSZEREK 32 

HORVÁTH VERONIKA & MOLNÁR DÁNIEL: 

SZERFOGYASZTÁSI MINTÁZATOK 58 

MADÁCSY JÓZSEF: MÉRFÖLDKÖVEK AZ ADDIKTOLÓGIAI 

SEGÍTÉS TÖRTÉNETÉBEN. KÖLCSÖNÖS- ÉS ÖNSEGÍTŐ 
MOZGALMAK 76 

KELEMEN GÁBOR: SZEMLÉLETI ALAPOK: AZ ÚJ 

FELÉPÜLÉSI MODELL 96 

KELEMEN GÁBOR: A FELÉPÜLÉS FOLYAMATA 109 

B. ERDŐS MÁRTA: KÖRNYEZETI ÉS KÖZÖSSÉGI 

PREVENCIÓ 124 

B. ERDŐS MÁRTA: DISZKURZÍV ADDIKTOLÓGIA 148 

SZIJJÁRTÓ LINDA: A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁJA: ATTITŰDFORMÁLÁS 165 



 
 

MADÁCSY JÓZSEF: SZAKMAI ETIKA 180 

MÁRK MÓNIKA & MIHALDINECZ CSABA: 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, EGÉSZSÉGTANULÁS, REZILIENCIA
 194 

SZÖLLŐSI GÁBOR: A DROGHASZNÁLAT 

PROBLEMATIZÁLÁSA A MÉDIÁBAN 209 

REFLEKTÍV NAPLÓ 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Bevezető 

 

Köszöntjük az Olvasót! 

Ez az oktatási segédanyag kulturális közösségfejlesztő és 
médiaszakemberek számára készült. A teljes képzési program 
tréning-elemeket és távoktatásban történő konzultációkat is magába 
foglal. Képzésünk célja, hogy segítse a szerhasználati zavarok 
társadalmi problémaként történő értelmezését, a megoldások 
érdekében a közös felelősségvállalást, és a saját szakterületnek, 
kompetenciáknak megfelelő, konstruktív, hatékony prevenciós és 
kommunikációs tevékenységre való felkészülést. Az egyes 
fejezetekben az Olvasó találkozhat különböző hasznos 
információkkal, a megértést segítő, egyénileg megválaszolható vagy 
csoportos megvitatásra szánt kérdésekkel, internetes vagy könyvtári 
kutatást igénylő feladatokkal. Ezeket az alábbiak szerint jelöltük: 

  információk, 

  közös megvitatásra szánt kérdések, 

  internetes vagy könyvtári források felkutatását 
igénylő kérdések. 

 

A kötetet egy reflektív napló kérdései zárják, ezekre az Olvasó 
az egyes fejezetek feldolgozását követően válaszolhat. A napló 
kitöltését minden egyes fejezet áttanulmányozása után javasoljuk. 

Reméljük, hogy a tananyag hasznos kiindulópontként szolgál 
a témában történő további elmélyüléshez, és köszönjük az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának, hogy lehetővé tette a képzési 
program kidolgozását.  
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Molnár Dániel: Az addikció mint társadalmi kérdés 

 

E fejezet célja a következő:  

 bevezetni az olvasót a droghasználat 
társadalomtörténetébe; 

 a drogabúzus példáján bemutatni a társadalmi problémák 
ciklikus alakulásának modelljét; 

 bemutatni a pszichoaktív szerekhez kapcsolódó értelmezési 
kereteket; 

 ismertetni a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos problémákra 
adott válaszok főbb típusait; 

 beazonosítani néhány drogfogyasztásra ható társadalmi 
tényezőt.  

 

 

A droghasználat társadalomtörténete 

Valószínűsíthető, hogy a drogok fogyasztásának története 
közel egyidős az emberiség történetével. Ennél jóval rövidebb múltra 
tekint vissza a droghasználat társadalomtörténete, mivel az ide 
tartozó kérdések – például az, hogy milyen szociális funkciói voltak a 
szerhasználatnak – csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
vizsgálhatók a régmúlt időkben. A droghasználat társadalmi 
szerepének vizsgálatához számos szociokulturális tényező ismeretére 
van szükség, amelyek közül kiemelkedik a társadalmi nyilvánosság 
jelentősége, ami a témakört a társadalmi kommunikáció és a 
társadalmi tudat részévé tette.  

Az európai kultúrkör szempontjából kritikus jelentősége volt 
a kontinensen kívüli területek, elsősorban Ázsia és Amerika 
megismerésének. Szemben az alkohol európai dominanciájával, az 
újonnan felfedezett területeken másfajta pszichoaktív szerekkel 
kapcsolatos gyakorlatok voltak jellemzőek. A drogok társadalmi 
szerepének és értékének meghatározását alapvetően befolyásolta, 
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hogy a felfedezők az ekkor megismert kultúrákat jellemzően az 
európainál primitívebbnek tartották. Míg a gyógyításhoz kapcsolódó 
gyakorlatok egy része elfogadott elemévé vált a nyugati világnak, 
addig a transzcendentális és az ösztönös magatartásra irányuló 
funkciók elfogadhatatlanok voltak a racionális gondolkodást 
középpontba helyező európaiak számára. A pszichedelikus hatások 
helyett a drogok ártalmai kerültek a társadalmi gondolkodás 
középpontjába. Egyértelművé vált, hogy a nyugati kultúrák számára 
az alkohol droghatása az elfogadható, mivel az – noha eltávolítja a 
használót a mindennapok gondjaitól – nem nyújt alternatívát az 
evilági lét helyett. „Az alkoholfogyasztó ember ugyan lehet 
antiszociális, de nem veszélyes a hatalomra, mert nem kérdőjelezi 
meg a fennálló rend legitimitását. (Ellentétben a droghasználó 
személlyel.)” (Vingender, 2003: 51) 

Az Újvilágból érkezett pszichoaktív szerek közül a dohány vált 
népszerű és elfogadott droggá Európában. Elterjedésében inkább a 
divattá válás, mintsem a droghatás játszott szerepet, miután elterjedt 
a mértékadó társaságokban, mintává vált a társadalmi hierarchia 
alsóbb szegmenseiben is. A dohányzás európai történetében 
megjelenik a gyógyászati alkalmazás, a tiltás és a legalizáció is. Ehhez 
hasonló utat járt be a kávé is, amely a XVII. században jelent meg a 
kontinensen.    

Tekintettel arra, hogy a drogproblémák kezelésére fordított 
kiadások legjelentősebb finanszírozója az Egyesült Államok, érdemes 
áttekintenünk, hogy a problémakezelés irányába tett lépéseknek 
milyen fontosabb állomásai voltak. Mark Peyrot a társadalmi 
problémák kezelésének ciklikus alakulásában két generációt 
különböztetett meg: 

 

Elsőgenerációs drogprobléma 

Az Egyesült Államokban a drogprobléma a XIX. század vége előtt nem 
volt része a közéleti-társadalmi diskurzusnak. A kábítószer-tartalmú 
készítmények gyógyhatású termékekként kerültek nyilvántartásra és 
forgalmazásra.  
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Az elsőgenerációs probléma első fázisa 1875 és 1912 közé 
tehető, és a mozgósító agitálás fogalmával írható le. Egyre többen 
vetik fel azt a kérdést, hogy a korábban ártalmatlannak gondolt 
szerek vajon hozzájárulnak-e a dependencia (függőség) 
kialakulásához. Megkezdődik a függőként beazonosított személyek 
kezelése, gyakran olyan szerek használatával, amelyek jelentősebb 
addikciós potenciállal bírnak, mint a függőséget kiváltó szer (pl.: a 
heroint a morfinizmus és a kokainfüggőség kezelésében is 
használták).  

A második fázis a hivatalos szerepvállalás időszaka, amely 
1914-ben, a Harrison-féle kábítószertörvény életbe léptetésével 
kezdődött meg. Ez volt az első olyan szövetségi szintű jogszabály, ami 
korlátozta a kábítószerekkel végzett tevékenységeket. Bár a törvény 
elsősorban a gyógyítást kívánta szabályozni, az alkalmazása során 
egyre inkább a büntető jelleg került előtérbe. A kulcskérdés az volt, 
hogy az orvosok a fájdalomcsillapításon kívül más célra is (pl.: a 
függőség kezelésére) felírhatnak-e narkotikumokat. A Legfelsőbb 
Bíróság nemleges döntését követően huszonötezer orvos ellen 
indítottak eljárást, amelynek ennél jelentősebb következménye is 
lett: a drogfüggők ettől kezdve nem tudták legális csatornákon 
keresztül beszerezni a szereket, így létrejött a drogok feketepiaca. 

 

Második generációs drogprobléma 

Az 1950-es éveket az intenzívebbé váló kriminalizálás jellemezte. 
Jelentős mértékben megemelték a kábítószerekkel kapcsolatos 
tevékenységek büntetési tételeit, bizonyos cselekmények esetében 
az életfogytig tartó elzárás is megjelent a szankciók között. A 
büntetésközpontú szemlélet alternatívájaként került elő a 
droghasználat betegségmodellje, ami két tényező miatt volt 
hatékonyabb, mint a néhány évtizeddel korábbi időszakra jellemző 
orvosi megközelítés: 1. Az orvosok szakmailag elköteleződtek a 
medikális koncepció mellett, és szakmai tevékenységüket a 
jogszabályok adta keretek között végezték. 2. Jelentős mértékben 
megváltozott a droghasználók összetétele. Míg korábban a 
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droghasználat kisebbségi etnikai csoportokra (pl.: feketék, ázsiaiak) 
volt jellemző, addig az 1960-as évekre a középosztályt is 
megérintették a szerhasználati problémák. 1963-tól kezdődően a 
függők kezelése és rehabilitációja is kiemelt jelentőségű szövetségi és 
állami feladattá vált. A területre szánt források a következő 
évtizedekben meredeken emelkedtek, de ez nem jelentett 
paradigmaváltást: a XX. század első évtizedeiben kialakult büntető-
igazságszolgáltatási tevékenységek finanszírozása a medikalizáló 
szemlélet térnyerését követően is domináns maradt.   

A fenti példa alapján próbáljon meg konkrét eseményeket 
kapcsolni a kábítószer-probléma magyarországi kezeléséhez!  

 

Elsőgenerációs problémakezelés: 

1. mozgósító agitálás 

2. hivatalos szerepvállalás 

a) szakpolitika kidolgozása 

b) szakpolitika megvalósítása 

 

Második generációs problémakezelés: 

1. a társadalmi probléma továbbra is fennáll, vagy súlyosbodik; az 
eredeti szakpolitika nem éri el a kitűzött célokat, ezért módosításra 
szorul 

2. új vagy alternatív programokra iránti szükséglet megjelenése 

3. reformokat sürgető agitálás, amelynek részét képezi a probléma 
újradefiniálása is 

4. konfliktus az eredeti és az új értelmezés között 
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A drogjelenség értelmezésének modelljei 

Az addikció komplex jelenség, ami annak értelmezési 
kereteiben is visszatükröződik. Az alábbiakban ismertetett 
megközelítések közötti különbségek jelentős, esetenként 
összeegyeztethetetlen kezelésmódokat indukálnak. 

1. A morális modell szerint a droghasználat erkölcsi 
probléma, ami az egyén akaratgyengeségének eredményeként alakul 
ki. A drogokkal kapcsolatos fogyasztói és forgalmazói tevékenység 
bűn, amitől meg kell védeni a társadalmat, és amelynek eszköze lehet 
az érintettek társadalomból történő ki- vagy attól való elzárása. 

2. A kriminalizációs modell szerint a drogfogyasztás 
bűncselekmény, amit más jogsértésekhez hasonlóan a bűnüldözés és 
az igazságszolgáltatás eszközeivel kell kezelni. A beavatkozások 
elsődleges célpontja a terjesztő, célja a visszatartás és az elrettentés. 
A megközelítésből következő intézkedések elsősorban a 
kínálatcsökkentés területére irányulnak, a prevenció és a kezelés-
ellátás kisebb szerepet kap. 

3. A fertőzőbetegség modell szerint a szerhasználat egyfajta 
betegség, amelyet a fogyasztók adnak át egymásnak, a fertőző ágens 
pedig maga a drog. A probléma megoldásához az érintettek – tehát a 
fogyasztók, a terjesztők és a kábítószer – izolációjára van szükség. 

4. A lelki betegség modell lélektani irányból közelíti meg a 
drogjelenséget. A szerhasználat okait a személyiségfejlődés 
valamilyen hiányosságával vagy torzulásával magyarázza, továbbá az 
is előfordulhat, hogy a fogyasztás valamilyen pszichiátriai betegség 
tüneteinek elfedésére vagy kezelésére szolgál. A problémakezelés 
illetékesei ebben az esetben értelemszerűen a mentális 
betegségekkel foglalkozó szakemberek, pszichológusok és 
pszichiáterek lehetnek. 

5. A szociológiai modell a társadalmi működés sajátosságaival 
magyarázza a drogproblémákat. A megközelítésben fontos szerepet 
kap a társadalmi normarendszer meggyengült, anómiás állapota, 
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továbbá az egyén normasértővé, deviánssá válásának folyamata. 
Figyelembe veszi, hogy azonos cselekmények jelentősen eltérő 
társadalmi reakciókat generálnak különböző történeti időszakokban, 
illetve eltérő gazdasági feltételrendszerek esetén.  

6. A multidiszciplináris modell az előző modellek 
szintéziseként értelmezhető. Figyelembe veszi és elfogadja, hogy a 
drogjelenség okai és összetevői sokfélék, amelyeket nem lehet 
kizárólag egy diszciplína eszközrendszerével orvosolni. A 
problémakezelésben számos tudományág képviselője szerepet kap, 
legyen szó a pszichiátriáról, a statisztikáról, a kriminológiáról, a jog- 
vagy éppen a politikatudományról. Az értelmezési modell fontos 
összetevője az a felismerés, hogy a drogfogyasztás befolyásolására 
irányuló társadalmi cselekvés hatással – és nem szükségszerűen 
pozitív hatással – van a probléma jellegére.  

 

 

A drogjelenségek befolyásolásának modelljei 

Az értelmezési modellek jelentős mértékben determinálják, 
hogy milyen eljárásmódokra lenne szükség a kábítószer-problémák 
kezeléséhez. Az alábbiakban a főbb befolyásolási modellek 
mibenlétét ismertetjük. A modellekkel kapcsolatban érdemes 
felhívni a figyelmet arra, hogy ezek – Max Weber terminusával élve – 
ideáltípusok, amelyek tiszta formájukban ritkábban fordulnak elő; 
egy-egy állam, szupranacionális entitás vagy éppen helyi közösség 
drog- illetve kábítószer-politikája jellemzően ezen típusok 
keverékeként definiálható.   

1. A prohibicionista megközelítés középpontjában a 
kábítószerek használatának teljes tilalma áll. Mivel a tiltás meglétét 
az ENSZ tagállamaiban – annak egyezményei miatt – adottnak 
vehetjük, elsősorban azt kell vizsgálat tárgyává tenni, hogy a 
büntetőjogi szankciók milyen súlyúak, milyen tényállásokra, milyen 
szerek vonatkozásában és milyen elkövetői körre vonatkoznak. A 
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prohibicionista megközelítés a kábítószer-probléma keresleti 
(fogyasztói típusú) és kínálati oldali cselekményeit is jelentős, 
elrettentő hatásúnak szánt büntetési tételekkel szankcionálja. A 
kábítószerek között nem tesz különbséget azok egyéni vagy 
társadalmi ártalmassága alapján. A modell gyakorlatba ültetése 
rendkívül forrásigényes, amelyhez viszonyítva elégtelen a 
hatékonysága. 

2. A normalizáló megközelítés a kábítószerek egy vagy több 
típusával – jellemzően a kannabisz-származékokkal – kapcsolatban 
másfajta, megengedőbb szabályozást érvényesít, mint a többi tiltott 
drog esetében. A megközelítés illeszkedik ahhoz az addiktológiai 
tényhez, miszerint a kannabisz-származékok fogyasztása kevesebb 
ártalommal jár, mint az alkoholé. (Nutt, King & Phillips, 2010) A 
szerhasználat normalizálásának alapját az a gondolat alkotja, hogy az 
egyének és a kultúrák képesek viszonylag biztonságosan kezelni a 
drogokat, ideértve azt is, hogy nemet mondanak a fogyasztásukra. 
(van de Wijngaart, 1990) Korábban többen úgy vélték, hogy a holland 
gyakorlat egyedülálló marad, „más szocio-kulturális közegben 
valószínűleg ezek a jogpolitikai intézmények nem valósíthatók meg.” 
(Ritter, 2001: 36) Az elmúlt másfél évtized kábítószer-politikai 
fejleményei cáfolták ezt a felvetést, az USA Colorado és Washington 
államaiban, illetve Uruguayban időközben a kannabisz-származékok 
nem gyógyászati célú használata is legálissá vált. (Room, 2014) A 
normalizáló megközelítés lényege az, hogy a szerhasználók – sőt, a 
kábítószerrel kereskedők – egy része kikerül a deviánsok, bűnözők 
és/vagy szabálysértők köréből, és társadalmilag elfogadott módon 
folytathatja a korábban szankcionált kábítószeres gyakorlatát.    

3. Dekriminalizációs és legalizációs megközelítés. A két 
fogalom jelentése eltérő: a dekriminalizáció a kábítószerekkel 
kapcsolatos cselekmények egy részének bűncselekmények köréből 
történő kiemelését jelenti, míg a legalizáció a cselekmények 
büntetőjogi kontroll alóli kivételét, továbbá a törvényes keretek közé 
szorítását jelenti.  
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4. A kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára építő 
megközelítés. Az ENSZ és az Európai Unió által képviselt és javasolt 
megközelítés alapelve az, hogy a két tényező szorosan összefügg 
egymással, ezért párhuzamosan kell kezelni őket. A kereslet nem 
különíthető el az olyan társadalmi problémáktól, mint a szegénység 
vagy a munkanélküliség, így a kábítószer-politikának ezekkel a 
tényezőkkel is foglalkoznia kell. A megközelítésből eredő gyakorlati 
lépések magukban foglalják a kábítószer-használók differenciáltabb 
megközelítését, a prevenciót, a terápiás intervenciókat és a büntető-
igazságszolgáltatás hatékony működtetését. 

 Milyen törésvonalak mentén ütköznek a különböző 
értelmezési keretek és befolyásolási modellek az alábbi linken 
elérhető vitában? 

http://nava.hu/id/372926/ (Tartalom: Kedd21 c. vitaműsor, MTV1, 
2007. május 15.) 

 

 

Az addikciókra ható társadalmi tényezők 

A pszichoaktív szerek fogyasztására, illetve a kapcsolódó 
problémák kialakulására számos társadalmi tényező van hatással. 
Vizsgáljunk meg ezek közül néhányat!  

 

1. Társadalmi változások 

A szociológia tudományának egyik alapító atyja, a francia Émile 
Durkheim vezette be az anómia fogalmát. A kifejezés a normák 
(társadalmi szabályok) meggyengült állapotára utal. Gazdasági, 
politikai és/vagy természeti változások hatására a korábban érvényes 
normák elveszítik jelentőségüket, miközben az új szabályok még nem 
kellően kiforrottak. Ezek az időszakok az egyén számára megnehezítik 
a társadalmi térben történő eligazodást, ami megnöveli a deviáns 

http://nava.hu/id/372926/
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magatartásformák előfordulásának valószínűségét. A társadalmi 
változások következménye ezzel együtt nem szükségszerűen 
kedvezőtlen. Példaként említhetjük a magyarországi 
rendszerváltozást, amely nemcsak a korábban nem jellemző 
szerhasználati mintázatok elterjedéséhez járult hozzá, hanem teret 
adott annak is, hogy az addiktológiai problémákkal a korábbiaknál 
nyíltabb és megalapozottabb módon foglalkozzon a magyar 
társadalom.  

 

Milyen addiktológiai hatásokkal jár együtt a globalizáció?    

 

2. Kortárscsoportok 

A drogfogyasztással kapcsolatban a kortárscsoportok hatása 
elsősorban az iskoláskorú populációban jelentős. A droghasználatra 
irányuló csoportnyomás jellemzően a „nem vagy felnőtt” és a „nem 
vagy lojális” vádakat fogalmazza meg, amelyeknek kezelését egyaránt 
képesek segíteni a szülők és a prevenciós/egészségfejlesztési 
tevékenységek. 

 

A diákok jellemzően már általános iskolás korukban 
kialakítanak különböző álláspontokat a droghasználattal 
kapcsolatban.  Az alábbi eredmények egy nagymintás (N=9568) 
felmérésből származnak (1-2. táblázat). Milyen eltérések 
azonosíthatók be az általános és a középiskolás korosztály között a 
szerhasználattal szembeni attitűd vonatkozásában? 

 

 

 



15 
 

1. táblázat: Általános- és középiskolás tanulók szerhasználó 
diáktársakkal szembeni attitűdjei 

Jellemző attitűd a 
droghasználó 

diáktárssal szemben 

Általános iskola 

(%, a vizsgált 
települések 

szélsőértékei) 

Középiskola 

(%, a vizsgált 
települések 

szélsőértékei) 

Segítő 43-56 48-75 

Passzív 7-16 14-22 

Tudatlan 7-28 3-16 

Büntető 1-4 3-6 

Kirekesztő 17-25 3-11 

 

2. táblázat: A szerhasználat megítélése általános- és középiskolás 
tanulók körében 

Véleményezett 
tevékenység 

Helytelenítők aránya 

Általános iskola Középiskola 

Helytelen táplálkozás 50 24 

Heti egyszeri berúgás 85 71 

Napi egy doboz cigaretta 
elszívása 

86 77 

Marihuánás cigaretta 
kipróbálása 

83 68 

 

3. Reklámok 

A kábítószer-fogyasztás ösztönzése Magyarországon 
büntetendő cselekménynek minősül. Aki nagy nyilvánosság előtt 
kábítószer-fogyasztásra hív fel, ha súlyosabb bűncselekmény nem 
valósul meg, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. A szigorú szabályozással szemben a 
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szeszipari termékek reklámozását lehetővé teszik a jogszabályok. 
Számos kutatás alátámasztja, hogy a szeszipari reklámok az 
iskoláskorú populáció körében jelentős mértékben befolyásolják az 
alkoholfogyasztás mértékét. A reklámok mennyiségének 28%-os 
csökkentése átlagosan 3 százalékpontos csökkenést eredményez 
mind a havi rendszerességgel fogyasztók arányában, mind a 
rohamivás előfordulásában. Becslések szerint az Egyesült Államokban 
az alkoholreklámok teljes körű tilalmával évente 7600 fővel 
csökkenne az alkoholfogyasztásra visszavezethető halálesetek 
száma.  

Olvassa el a Magyar Reklámetikai Kódex alkoholos 
italok reklámozására vonatkozó cikkelyét! Online elérés: 

http://www.ort.hu/hu/kodex/ii-fejezet/19-resz   

Mennyiben felelnek meg a Kódexben foglalt irányelveknek az alábbi 
(1. ábra) reklámok? 

1. ábra: Sörreklámok 

 

http://www.ort.hu/hu/kodex/ii-fejezet/19-resz
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4. A társadalom drogfogyasztással kapcsolatos attitűdje 

A kábítószer-problémáról jellemzően mindenkinek van 
valamilyen véleménye. Az állítás alátámasztásához elég egyetlen 
példát említeni. A pécsi felnőtt lakosság körében a kábítószer-
használók társadalmi megítéléséről 2007-ben és 2008-ban végzett 
reprezentatív kutatás eredményei közül nemcsak az 
gondolatébresztő, hogy a válaszadók 53,3%-a ellenezné, hogy olyan 
személy költözzön a szomszédjába, aki drogot fogyaszt (további 
26,8% nem látná szívesen), hanem az is, hogy mindösszesen 1,1% 
azoknak az aránya, akiknek a kérdéssel kapcsolatban nincs 
véleményük. (Busa & mtsai., 2009: 4) Más a helyzet a legális keretek 
között fogyasztható drogokkal. A magyar társadalom nemcsak elnéző 
az alkoholfogyasztással szemben, hanem bizonyos esetekben, pl. az 
ünneplés folyamatában kívánatosnak is tartja azt. Másfelől, 
amennyiben a kontrolvesztés rendszeressé válik, elutasítást, 
megvetést és kiközösítést vált ki az érintett környezetéből. (Levendel, 
1991) 
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Molnár Dániel: Szakpolitika, kulcsszereplők, jogi 
szabályozás 

 

E fejezet célja a következő:  

 bemutatni a drogpolitikához tartozó főbb témaköröket; 
 ismertetni a Nemzeti Drogellenes Stratégiát; 
 bemutatni a drogpolitikai folyamatok alakításában 

résztvevő intézményeket és szervezeteket; 
 ismertetni a kábítószerrel kapcsolatos cselekmények 

büntetőjogi szabályozását. 

Topolánszky Ákos (2009: 11) meghatározása szerint a 
„drogpolitika olyan közpolitika (vagy szakpolitika), mely a 
tudományos szakdiszciplínák által megteremtett tudások és 
felismerések sajátos alkalmazási kerete egy adott társadalmi-politikai 
kontextusban”. Topolánszky a drogpolitikák esszenciális elemeiként 
a konszenzuális politikai minimumot, a stratégiai dokumentumot és 
a cselekvési tervet nevesíti. Az első stratégiai dokumentumot 2000-
ben fogadta el az Országgyűlés. A dokumentum létrejöttében 
jelentős szerepe volt az 1999-ben létrehozott Kábítószerügyi 
Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkárságnak. A helyettes 
államtitkárság 2003-ig létezett, ezt követően fokozatosan 
visszaszorult a terület képviselete a kormányzati struktúrában. 
Miután az első stratégia megvalósítási időszaka véget ért, 
megkezdődött az új szakanyag előkészítése. Noha az előterjesztést az 
Országgyűlés 2009-ben jóváhagyta, a dokumentumban foglaltak 
végrehajtására nem került sor. A jelenleg hatályos stratégia 2013-ban 
került elfogadásra. 

 A drogpolitika mibenlétének megragadását segítheti, ha 
megvizsgáljuk, melyek azok a területek és tevékenységek, amelyekkel 
ez a szakpolitika foglalkozik. A terület multidiszciplináris jellege és a 
kapcsolódó problémák sokszínűsége szükségessé teszi, hogy 
csoportosítsuk a különböző témaköröket, amelyhez megfelelő 
kiindulópontot szolgáltatnak a nemzeti kábítószer-stratégiák. 
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1. táblázat: Fő célok a nemzeti kábítószer-stratégiákban 

Nemzeti Stratégia a 
kábítószer-probléma 

visszaszorítására 
2000-2009 

Nemzeti Stratégia a 
kábítószer-
probléma 

kezelésére 2010-
2018 

Nemzeti Drogellenes 
Stratégia 2013-2020 

Közösség, 
együttműködés 

Megelőzés, 
közösségi 
beavatkozás 

Egészségfejlesztés, 
kábítószer-megelőzés 

Megelőzés Kezelés, ellátás, 
ártalomcsökkentés 

Kezelés, ellátás, 
felépülés 

Szociális munka, 
gyógyítás, 
rehabilitáció 

Kínálatcsökkentés Kínálatcsökkentés 

Kínálatcsökkentés   

(Forrás: NS, 2000; NS, 2009; NDS, 2013) 

 

Amint azt a fenti táblázat szemlélteti, az egyes témakörök eltérő 
csoportosításban kerülnek elő a legfelsőbb szintű szakpolitikai 
dokumentumokban, azonban jelenlétük közelítőleg állandónak 
tekinthető.  

Kapcsolja össze a következő kategóriákat az alábbi 
definíciókkal! A lenti táblázatba írja be a megfelelő betűjelet az 
alábbiak szerint: 

A) Közösség, együttműködés, illetve közösségi beavatkozás; B) 
Megelőzés; C) Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció, illetve 
kezelés, ellátás; D) Ártalomcsökkentés; E) Egészségfejlesztés; F) 
Felépülés; G) Kínálatcsökkentés 
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Betűjel Definíció 

A 

Széles spektrumon elhelyezkedő helyi szintű közösségi 
beavatkozások, amelyek valamilyen módon a helyi 
társadalmi szintű problémabefolyásolást szolgálják. (NS, 
2009: 11) 

 „Egy olyan folyamat, amely az életed valamilyen alapvető 
megváltoztatására irányul, pl. arra, hogy felhagyj a 
problémás droghasználattal. A döntést követően minden 
nap tenni azért, hogy fejleszd magad, és közelebb kerülj 
ahhoz a személyhez, akivé válni szeretnél. A felépülési 
folyamatnak testi, lelki és szellemi dimenziói is vannak, 
amelyek együttes jelenlétéről és erősítéséről van szó.”1 B. 
Erdős és munkatársai (2015: 59) szerint a terápiás 
közösségek szóhasználatában – szemben a laikus 
társadalom absztinenciát és a társadalmi integráció fontos 
lépéseinek megtételét hangsúlyozó meghatározásával – a 
józanság élethosszig tartó tanulását jelenti.  

 „Az alkohollal és illegális drogokkal összefüggésben olyan 
stratégiák és programok, melyek közvetlenül az alkohol és 
illegális drogok fogyasztásából eredő egyes ártalmak 
csökkentésére összpontosítanak egyéni és társadalmi 
szinten. A kifejezést főleg olyan stratégiákra és 
programokra alkalmazzák, melyek úgy kívánják mérsékelni 
az ártalmakat, hogy nem követelik meg az absztinenciát.” 
(NDS, 2013: 81) 

 A kábítószerek előállításának, termelésének és 
kereskedelmének megállítását megcélzó tevékenység. A 
fogalom lefedi a termelés csökkentését célzó, a készletek 
megsemmisítésére irányuló, illetve alternatív fejlesztéseket 
lebonyolító tevékenységeket; az illegális előállítás 
visszaszorítását célzó laborfelszámolásokat és prekurzor-
ellenőrzést; továbbá a terjesztési aktivitás visszaszorítását 

                                                           
1 http://kekpont.hu/blog/2015-05-20-1432139293/ 

http://kekpont.hu/blog/2015-05-20-1432139293/
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célzó rendőrségi, vámhatósági és esetenként katonai 
intézkedéseket. (Demand Reduction, 2000: 69) Az állami 
represszív és kontrollfunkciók mellett ide tartoznak 
mindazok a közösségi intervenciók is, amelyeket a 
kínálatcsökkentési feladatokat teljesítő hatóságok és 
intézmények valósítanak meg. (NS, 2009: 11) 

 Olyan tervezett intervenció, amelynek célja a drogok 
fogyasztását befolyásoló társadalmi és környezeti tényezők 
megváltoztatása, ideértve a droghasználat elkezdésének 
megakadályozását és a gyakoribb használat kialakulásának 
megelőzését a veszélyeztetett populációkban. (Demand 
Reduction, 2000: 58) 

 „[a]z a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, 
hogy megértsék és növeljék befolyásukat a saját 
egészségük meghatározói felett annak érdekében, hogy 
egészségük jobb legyen.” (NDS, 2013: 81) „Az 
egészségfejlesztés az a folyamat, amely során az egyén 
növeli jártasságát saját egészségének javítása érdekében, 
képességet szerez az egészséges életvitel fenntartására és 
a változó környezethez való alkalmazkodásra. Az 
egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos 
ismereteinek bővítésére, az egészséges magatartásra, az 
egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések 
megelőzésére irányuló tevékenység.” (1997. évi CLIV. tv. 
37. § [1]) 

 Olyan intervenciók halmaza, amelyek célja (1) a 
pszichoaktív anyagtól mentes életstílus kialakítása, (2) a 
különféle élettevékenységek lehető legnagyobb 
elégedettséggel történő megvalósításának segítése, 
ideértve az optimális egészségügyi állapot elérését és 
fenntartását, a pszichiátriai tünetek és zavarok 
megállapítását és kezelését, a mindennapi életvitelhez 
szükséges készségek és tudások elsajátítását, a házassági és 
családi problémák megoldását, a munkával, a foglalkozással 
és a megélhetéssel kapcsolatos kérdések rendezését, a 
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hajléktalansággal kapcsolatos kérdések rendezését, illetve 
a spirituális igények kielégítését, és az értékvilág 
társadalomkonform kialakítását. (3) A visszaesés 
megelőzése és a kábítószer-használat következtében 
fellépő ártalmak csökkentése. (NS, 2000: 81) 

 

 

Nemzeti Drogellenes Stratégia 

A hatályos nemzeti szintű stratégiai dokumentum a Nemzeti 
Drogellenes Stratégia nevet viseli. A stratégia a következő 
sajátosságokat nevesíti újszerű összetevőként: a tiszta tudat és a 
józanság középpontba helyezése, egészségfejlesztő megközelítés 
érvényesítése, felépülés-központú szemléletmód, közösségi 
irányultság és a szubszidiaritás elvének érvényesítése, Kárpát-
medencei hatókör, illetve következetes, külön fogalomtárban 
rögzített jelentésekhez illeszkedő szóhasználat. Mindezeket 
kiegészítik a felsoroltakból levezethető üzenetek, például a 
kábítószer-használatot elutasítók számára annak a megerősítése, 
hogy „jó úton járnak, tudnak és képviselnek valamit, amit érdemes 
másoknak is továbbadni.” (NDS, 2013: 7-10) 

A dokumentum 94 oldal terjedelmű. Az 12. és 28. oldal 
közötti fejezetben az aktuális – pontosabban, az elérhető információk 
korlátozottsága miatt a 2007-2011 közötti időszakból származó 
adatokra hivatkozó – kábítószerügyi helyzetképet vázolja fel. Néhány 
alfejezet, pl. a kortárscsoportokkal vagy a médiával foglalkozó, teljes 
mértékben nélkülözi a számszerűsített adatokat. A helyzetfeltárás 
sajátosságai miatt nem tűnik kellően alátámasztottnak a fejezet egyik 
végső következtetése, miszerint „hazánkban az elmúlt négy-öt évben 
a kábítószer-probléma súlyosbodott.” (NDS, 2013:26). 

A jövőképet felvázoló alfejezet négy területen határoz meg 
részben számszerűsített vállalásokat: tiltott szerek fogyasztása a 
felnőtt populációban (vállalás: életprevalencia értékének 
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csökkenése), tiltott szerek fogyasztása fiatalkorúak körében (vállalás: 
fogyasztók arányának csökkenése, az alkohol és gyógyszer együttes 
fogyasztásának 2%-os csökkenése), kábítószer-fogyasztással 
összefüggő halálozás (vállalás: az esetszám csökkenése), illetve 
általános megelőzési lefedettség mértéke az iskolákban (vállalás: 
minőségbiztosítási szempontból megfelelő programok 
működtetése). 

A célokat az NDS három beavatkozási területhez kapcsolja: 
egészségfejlesztés, kábítószer-megelőzés; kezelés, ellátás, felépülés; 
illetve kínálatcsökkentés. A célok részletezése valamennyivel kisebb 
terjedelmű részét képezi a dokumentumnak, mint a 2000-ben, illetve 
2009-ben elfogadott stratégiák esetében: míg azokban a céltételezés 
volt a legnagyobb terjedelmű fejezet, addig ebben a szakanyagban a 
teljes terjedelem negyedét – a mellékleteket nem számítva, 
harmadát – foglalja el ez a rész. 

 

 

A drogpolitikai folyamatok alakításában résztvevő intézmények és 
szervezetek  

A szerhasználati problémák kezelése csak az érintett területek 
lehető legszélesebb körének bevonásával lehet eredményes. Az 
ágazatok és intézmények közötti együttműködés megvalósítása a 
kábítószerügyi koordináció egyik legfontosabb feladata. 

A kábítószerügyi egyeztetés legfontosabb állami színtere a 
Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB), amelynek 
vezetőjét az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője 
delegálja. Az elnökön kívül a KKB állandó tagjai a rendészetért, az 
egészségügyért, az egyházakkal való kapcsolattartás 
koordinációjáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az 
oktatásért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi 
felzárkózásért, az igazságügyért, valamint az adópolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium egy-egy képviselője. A testület 
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koordinálja a minisztériumok kábítószerüggyel kapcsolatos 
tevékenységét; figyelemmel kíséri a kábítószer-probléma kezelése 
érdekében készített szakpolitikai stratégia, illetve szakpolitikai 
programok, valamint az Európai Unió drogstratégiája nemzeti 
hatáskörbe utalt feladatainak végrehajtását; javaslatokat dolgoz ki a 
kábítószer-probléma kezelése céljára rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználására; javaslatot tesz a kábítószerügyet érintő jogszabályok 
megalkotására, illetve véleményezi a kábítószerügyet érintő 
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb 
kormányzati intézkedések tervezetét; koordinálja a nemzetközi 
egyezményekből és az európai uniós tagállami működésből fakadó, a 
kábítószerügy területét érintő feladatok végrehajtását;  javaslatokat 
tesz, illetve véleményt nyilvánít a kábítószer-probléma kezelése 
érdekében készített szakpolitikai stratégia, illetve szakpolitikai 
programok végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok 
megvalósulásáról szóló utólagos értékelések készítése során; a 
kábítószer-probléma kezelése érdekében szükséges megelőző, 
felvilágosító, kezelő, kereslet- és kínálatcsökkentő programokat 
kezdeményez, továbbá koordinálja ezek végrehajtását. 

A szakmai szervezetek képviselete a Kábítószerügyi 
Tanácsban (KT) biztosított. A KT a kábítószerügyi koordinációért 
felelős miniszter számára végez javaslattevő, véleményező és 
tanácsadói tevékenységet. A működési terület érinti a kábítószer-
probléma kezelését és ellátását biztosító intézményrendszert, a 
rendelkezésre álló erőforrások elosztását, az intézmények közötti és 
helyi szintű kooperációt, a szakpolitikai stratégiákat és programokat, 
a jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, illetve a 
társadalmi kommunikációt. A KT ülésein részt vesznek a drogszakmai 
ernyőszervezetek (Magyar Addiktológiai Társaság, Magyar 
Drogterápiás Intézetek Szövetsége, Magyar Drogprevenciós és 
Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, Ártalomcsökkentők 
Szakmai Közhasznú Egyesülete) képviselői is. (2007 és 2013 között 
ezek a szervezetek a KKB-be delegálhattak egy-egy civil tagot.)  

Helyi – jellemzően települési vagy kistérségi – szinten 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) biztosítanak konzultációs 
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teret mindazon szereplőknek, akik a kábítószer-probléma 
kezelésének valamelyik területén működnek. 

Az Ön településén működik KEF? Keresse meg! Online 
elérés: http://kef.hu/CountrySearch.aspx    

A koordinációs folyamatokon túl is számos szervezet vesz részt 
a drogproblémák kezelésében. Fontos szakmai feladatot lát el az 
Országos Addiktológiai Centrum, illetve a Nemzeti Kábítószer 
Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (www.drogfokuszpont.hu).  

Tekintettel arra, hogy Magyarország szenvedélypolitikai 
mozgásterét jelentős mértékben befolyásolják különböző 
nemzetközi egyezmények, meg kell említeni azokat a szervezeteket 
is, amelyek globális (az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési 
Hivatala, az ENSZ Kábítószer Bizottsága, Nemzetközi Kábítószer-
ellenőrzési Szerv) és európai (Pompidou Csoport, Kábítószerek és 
Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, Horizontális 
Drogügyi Munkacsoport, Civil Drogügyi Fórum) szinten foglalkoznak 
a témakörrel. 

 

 

A kábítószerrel kapcsolatos cselekmények büntetőjogi szabályozása 

Magyarországon a kábítószerekkel kapcsolatos cselekmények 
jelentős része büntetendő cselekménynek minősül. A kábítószer jogi 
műszó, amelynek alapját a kérdéses anyagokat jegyzékekben listázó 
nemzetközi egyezmények alkotják. 

A jogalkotó a Btk. Különös részében a bűncselekményi 
tényálláscsoportok megalkotásánál a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekményeket az egészséget veszélyeztető bűncselekmények 
körébe helyezte el, és a jogtudomány a jellegzetes jogi tárgyának az 

http://kef.hu/CountrySearch.aspx
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emberek egészségének sérthetetlenségéhez (és a közegészséghez) 
fűződő társadalmi érdeket tekinti. Az ehhez kapcsolódó alapjogot az 
Alaptörvény a Szabadság és felelősség című fejezetében rögzíti: „XX. 
cikk (1). Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”  

Időről-időre felmerül a kérdés, hogy miért szankcionálja az 
állam a kábítószer-fogyasztást. „Van-e bűnös sértett nélkül?” – tette 
fel a kérdést Konrád György. A választ az Alkotmánybíróság 54/2004-
es határozatában adta meg, amelyben egyebek mellett azt vizsgálta, 
vajon az élethez való jog objektív oldalán megjelenő 
intézményvédelmi kötelezettség igazolhatja-e az önrendelkezési jog 
korlátozását, és ha igen, hol húzódnak ennek határai. A testület 
állásfoglalása szerint a kábítószer-fogyasztás a fogyasztó emberi 
méltóságának egy részét veszi el azzal, hogy döntési képességét külső 
tényezőktől teszi függővé. Ezzel kapcsolatban jelenik meg az 
államnak az egészséghez való jogot támogató intézményvédelmi 
kötelezettsége, így a fogyasztó önrendelkezési jogát a saját testi és 
lelki egészségéhez és a cselekvési szabadság megőrzéséhez fűződő 
joga korlátozza. A testi és lelki egészséghez való jog az államtól aktív 
cselekvést kíván meg. Kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a 
társadalom minden tagját megóvja a visszafordíthatatlan 
egészségügyi kockázatoktól, és ez a kötelezettség kiterjed a 
fogyasztókra is. Az „önbódítás”, a korlátozásoktól mentes 
„mámorhoz való jog” bár az önrendelkezési jog részének tekinthető, 
annak szociális és közbiztonságot érintő következményei is vannak, 
így a Btk. vonatkozó rendelkezései a társadalom egészét védik meg a 
kábítószerekkel kapcsolatos veszélyektől. 

 

Az AB határozat kapcsán mit gondol a nagymennyiségű 
szeszesital elfogyasztása következtében kialakuló alkoholmérgezés 
jogi szankcionálásáról? Csökkentené-e a büntethetőség bevezetése a 
hasonló esetek számát? 
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A kábítószerrel kapcsolatos cselekményeket a Büntető 
Törvénykönyv az alábbiak szerint szankcionálja: 

 

Kábítószer-kereskedelem 

 Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

 Aki csekély mennyiségű kábítószert kínál vagy átad, vétség miatt 
két évig, minősített esetben egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

 Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad; 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával 
kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik; oktatási, 
köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok 
ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen 
környezetében kábítószert kínál, átad; forgalomba hoz, vagy 
azzal kereskedik, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

Kábítószer birtoklása 

 Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország 
területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt 
egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 Aki kábítószert fogyaszt, illetve csekély mennyiségű kábítószert 
fogyasztás céljából megszerez vagy tart, ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

 Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy felhasználásával vagy oktatási, 
köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok 
ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen 
környezetében kábítószert termeszt, előállít, megszerez vagy 
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tart, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. Ezzel a büntetési tétellel 
büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával 
kábítószert az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon 
átszállít. 

 Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját 
használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki 
kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, 
és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy 
legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító 
kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban 
részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt. 

 Az előző pontban nevesített eljárás („elterelés”) nem 
alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőzően két 
éven belül az elkövető már részesült elterelésben, illetve ha az 
elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy 
kábítószer birtoklása miatt megállapították. 

 

Kóros szenvedélykeltés 

 Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személyt kábítószernek nem minősülő 
kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetére rábír vagy 
rábírni törekszik, vagy tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személyt kábítószer fogyasztására rábírni törekszik, vétség miatt 
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 Az előző pontban meghatározott szankcióval büntetendő az a 
tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személynek kábítószernek nem minősülő 
kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetéhez segítséget 
nyújt. 

 
Kábítószer készítésének elősegítése 

Aki kábítószer termesztése vagy előállítása céljából ehhez szükséges 
anyagot, berendezést vagy felszerelést készít, megszerez, az ország 
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területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, átad; forgalomba hoz, 
vagy azzal kereskedik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
 
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

Aki új pszichoaktív anyagot az ország területére behoz, onnan kivisz, 
vagy azon átszállít, előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal 
kereskedik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
 

Aránytalanul súlyosnak vagy éppen ellenkezőleg, 
túlságosan enyhének érzi-e a fent ismertetett büntetési tételek 
valamelyikét? 
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Borda Viktória & Vojtek Éva: Addiktológiai 
ellátórendszerek 

 

A fejezet célja az addiktológiai ellátórendszer átfogó bemutatása, a 
strukturális elemek ismertetése a rendszeralkotó elemekre gyakorolt 
társadalmi-, politikai- és gazdasági hatások elemzése segítségével. A 
fejezet segítséget nyújt a szociális és az egészségügyi ellátások 
intézményi kereteinek megismeréséhez, valamint az egyes ellátások 
legfőbb jellemzőinek rendszerszintű vizsgálatához. 

 A fejezet tartalma: 

 az egészségügyi ellátórendszert meghatározó tényezők; 
 az egészségügyi szolgáltatórendszer felépítése; 
 dilemmák az addiktológiai esetek egészségügyi ellátásában; 
 a szociális ellátórendszer felépítése. 

 

 

Az egészségügyi rendszert meghatározó tényezők 

Egészségügyi világszervezet (WHO – World Health 
Organization) definíciója szerint az egészségügyi rendszer része 
„minden olyan tevékenység, amelynek elsőleges célja az egészség 
előmozdítása, helyreállítása vagy megőrzése”.  

 A rendszer funkcionális elemei és azok intézményei: 

 szolgáltatás: kórházak, szakrendelők, háziorvosok, orvosok, 
nővérek; 

 finanszírozás: magánbiztosítók, társadalombiztosítás, állami 
költségvetés;  

 szakemberképzés: felsőoktatás; 
 egészségpolitika: kormányzati apparátusok;  
 szakmai szervezetek: pl. Magyar Orvosi Kamara;  
 fogyasztók: páciensek, betegek. 
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 Az egészségügyi ellátások rendszere az egészségügyi 
szolgáltatások biztosítását, valamint a népegészségügyi célok 
megvalósítását teszi lehetővé. Az egészségügyi ellátások célja, hogy 
segítsék az egészség fejlesztését, helyreállítását, megakadályozzák az 
egészségromlást, valamint hogy könnyítsék a megváltozott egészségi 
állapotú emberek munkába, illetve a közösségbe való 
beilleszkedését.  

Az egyes országok egészségügyi rendszereinek felépítése 
számos tényező együttes hatásának függvénye. Az ellátórendszer 
egyes elemeinek struktúrája, összehangolása vagy éppen annak 
eredményessége egyrészt az adott társadalom történeti 
fejlettségétől, politikai, gazdasági berendezkedésétől, másrészt az 
ebből eredő társadalmi elvárásoktól is függ. Az egészségügy 
teljesítményének dimenziói azok a meghatározható, lehetőleg 
mérhető attribútumai a rendszernek, amelyek az egészség 
fenntartásához, visszaállításához vagy fejlesztéséhez kötődnek. Az 
egészségügyi rendszerek teljesítményét meghatározó jellemzők 
három fő csoportba sorolhatók: a minőséggel kapcsolatos dimenziók, 
az eléréssel, hozzáféréssel kapcsolatos dimenziók és a költségekkel, 
kiadásokkal, illetve a tulajdonviszonyokkal kapcsolatos dimenziók. 

 

Hozzáférhetőség 

A lehetséges társadalompolitikai elvárások közül az egyenlő 
hozzáférés, az esélyegyenlőség és a méltányosság (igazságosság) az, 
amit leggyakrabban szoktak az egészségügyi ellátásokkal szemben 
követelményként megfogalmazni. Egyenlő hozzáférés fogalma alatt 
két követelmény teljesülését értjük. Az egyik, hogy az (alapvető) 
egészségügyi ellátásokra anyagi helyzetétől függetlenül mindenki 
legyen jogosult. A másik, hogy az egészségügyi kapacitásokat úgy kell 
elosztani, hogy azok az ország minden részében, részéből elérhetőek 
legyenek.  

A hozzáférést sok esetben jogilag szabályozzák (például 
kötelező beutalási rend, ajánlott betegutak, orvosi beutalási 
kötelezettség), az ár szerepe pedig kevésbé jelentős akkor, ha az 
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ellátásért nem, vagy csak részlegesen kell fizetni. Az egészségügyben 
különösen igaz a szereplők aszimmetrikus informáltsága, azaz az 
ellátást nyújtók többet tudnak a beteg szükségletéről, mint maga az 
ellátott. Ez azt eredményezi, hogy az egyes emberek egészségügyi 
szolgáltatások iránti tényleges keresletét nagymértékben maguk a 
kínálatot nyújtók határozzák meg. (Pulay, 2014) 

 

Minőség 

A minőség fogalma, megnyilvánulási formája folyamatosan fejlődik 
és egyre meghatározóbb szerepe van, sőt az elmúlt század utolsó 
évtizedeiben stratégiai kategóriává, az egyik legfontosabb 
versenytényezővé vált. 

„Kiváló minőségű az az egészségügyi ellátás, amely a 
tudományos ismeretek és a rendelkezésre álló erőforrások 
figyelembevételével megfelel a jótékony hatás maximálása és az 
egészségkárosító kockázat minimalizálása iránt támasztott 
elvárásoknak.” (WHO, 1993) 

 Az Egészségügyi Világszervezet Minőségügyi Munkacsoportja 
(WHO Working Group on Quality) szerint a minőség-összetevők a 
következők: 

 teljesítmény (technikai minőség), 
 erőforrás-felhasználás (gazdasági hatékonyság), 
 kockázatmenedzsment (a nyújtott szolgáltatással 

előidézhető sérülés, sérelem vagy betegség meghatározása 
és elkerülése), 

 a páciens (vevő) elégedettsége. 
 

 Az orvostudomány robbanásszerű fejlődésének és a 
megváltozott fogyasztói szokásoknak köszönhetően jelentősen 
átalakultak az egészségüggyel kapcsolatos igénybevevői elvárások, 
komoly kihívások elé állítva az ellátórendszert. Magyarországon az 
elmúlt évtizedben az egészségügyi közkiadások GDP arányos 
csökkenése és az egészségi állapot romlása következett be. 2014-ben 
hazánk a GDP 7,4%-át költötte az egészségügyre, szemben az OECD 
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8,9%-os átlagával. (World Health Statistics, 2016) A csökkenő 
ráfordítást csak részben magyarázza a hazai háztartások magán/piaci 
jellegű egészségügyi költéseinek mérsékelt volta. Nemzetközi 
összehasonlításban hasonlóan alacsony hazánkban az egészségügyi 
közkiadások aránya is. Mivel az egészségügyi közkiadások az 
elkövetkező években várhatóan nem növelhetők, különösen fontos 
kérdés, hogy az orvosi gyakorlatban hogyan lehet kezelni azt a 
kihívást, hogy a romló egészségügyi finanszírozás mellett a 
betegségek megelőzése, a páciensek ellátása, kezelése hatékony és 
eredményes legyen, illetve Magyarország lakosságának egészségi 
állapotában ne következzen be romlás. (Ádány, 2011) 

 Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben lassú javulás 
figyelhető meg, a magyar lakosság egészségi állapota még mindig 
elmarad szinte valamennyi egészségmutató tekintetében az Európai 
Unió más országaitól - azokban ugyanis gyorsabban javul az ott élők 
egészségi állapota. A betegségek gyakoribb előfordulása és a 
kimagasló halandóság miatt a magyarok rosszabb minőségű és 
rövidebb életre számíthatnak a visegrádi országokhoz viszonyítva is. 
Míg a születéskor várható élettartam a nyugat-európai országok 
esetében jellemzően meghaladja a 80 évet, hazánkban a férfiak és a 
nők átlagosan 75,9 évre számíthatnak, ami a kelet-európai 
mutatókhoz képest is alacsonynak mondható. Az egészségben 
eltöltött évek száma is jól tükrözi a helyzetet. Magyarország a mezőny 
hátsó harmadában, a huszadik helyen található a 28 európai uniós 
ország rangsorában. Nálunk egy nő születésekor 60,5, egy férfi 59,2 
év egészséges élettartamra számíthat. (Eurostat, 2015) 
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1. ábra: Születéskor várható élettartam néhány kelet-európai 
országban 

(Saját szerkesztés az Eurostat 2016 adatai alapján) 

 

A vezető halálokok továbbra is a daganatos-, illetve a szív- és 
keringési megbetegedések, Magyarország a tüdő- és a vastagbélrák 
esetében három éve folyamatosan a legrosszabb eredményeket 
mutatja az Unióban. Szintén az élmezőnybe tartozik az ország az 
alkoholfogyasztás és annak szövődményeivel összefüggő halálozások 
vonatkozásában is (alkoholos májbetegség miatt 2013-ban több mint 
háromezren haltak meg), bár a hivatalos statisztikák a nagyfokú 
látencia miatt megtévesztők ezen a téren. Az alkoholisták becsült 
száma 393 ezer fő, amelyből az addiktológiai gondozókban 
mindössze 15683 főt tartottak nyilván 2015-ben (KSH). 

 

 

 

Csehország; 
78,8 Horvátország; 

78 Albánia ; 77,8

Lengyelország; 
77,5

Magyarország; 
75,9

Születéskor várható élettartam 2015



37 
 

Finanszírozás/tulajdonviszonyok 

A szolidaritási elven működő adó vagy társadalombiztosítás alapú 
rendszerek finanszírozhatósága az adó- és járulékfizetők számán, 
azaz elsősorban a foglalkoztatás szintjén múlik. Magyarországon a 
bismarcki biztosítás-jellegű finanszírozás keretében az egészségügyi 
ellátások igénybevételét az állam különböző feltételek alapján 
támogatja a központi költségvetésből vagy az Egészségbiztosítási 
Alapból, ugyanakkor vannak olyan ellátások, amelyek külön térítési 
vagy kiegészítő térítési díj ellenében vehetők igénybe, még az 
egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkezők számára is. 

Komoly fenntarthatósági probléma Magyarországon, hogy a 
beteggondozásért kapott finanszírozás nem fedezi az ellátás 
fenntartásának alapszintű költségeit sem, így az időnként 
megvalósuló konszolidáció ellenére is folyamatosan újratermelődik 
és nő az intézmények adósságállománya. Tekintettel a demográfiai és 
társadalmi változásokból fakadó szükségletnövekedésre és a 
technológiai fejlődésre, az egészségügyi rendszer feszültségei a 
legtöbb jóléti államban folyamatosan nőnek. 

A részleges vagy teljes privatizáció az egészségügyben 
előnyöket és hátrányokat egyaránt hordoz magában. A piaci alapú, 
azaz érdekeltségeket tartalmazó elemek kedvező hatást gyakorolnak 
a működésre, de a széleskörű ellátásra vonatkozó állami 
felelősségvállalás az, ami biztonságossá teszi az ellátást. 

Az egészségügyi rendszer sikeres működése, fenntarthatósága és 
fejleszthetősége a fenti dimenziókon kívül az alábbi elvek 
érvényesülésének eredménye is. 

 Progresszivitás elve: az ellátórendszer minden szintjének 
megvannak a feladatai, melyek hierarchikusan szerveződnek. Az 
alapellátás, szakellátás és kórház feladatai eltérőek, egymásra 
épülnek. 

 Területi elv: az egészségügyi ellátó szervezet adott területen 
kötelező feladatellátó, területen kívül csak akkor vállalhat 
feladatot, ha képes ellátni. 
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 Definitív ellátás elve: az ellátás minden szintjén a befejezettségre 
kell törekedni. Csak azokat az eseteket kell szakellátásba küldeni, 
ahol az alapellátás már nem tud továbblépni. 

 Szabad orvosválasztás elve: az alapellátásban a beteg 
megválaszthatja a háziorvost. (Homicskó, 2008) 

 
 További, a minőséget befolyásoló, kevésbé elterjedt, 
ugyanakkor fontos dimenziók egy adott ország szempontjából akár 
elsődlegesen is mérvadóak lehetnek a helyi politikai és egészségügyi 
rendszer kontextusában. Ezeket az indikátorokat gyakran rokonítják 
más indikátorokkal, vagy egybefoglalják egyéb mutatókkal: 

 Elfogadhatóság: az egészségügyi rendszer felhasználói reális 
kívánalmainak és elvárásainak való alkalmasság. Mivel egy 
személy egészségügyi tapasztalatainak erőteljes hatása van az 
egészségügyi rendszer jövőbeni igénybevételére, a fogékonyság 
vagy betegközpontúság és az elfogadhatóság alapvetően 
befolyásolják a hatékonyságot és egyéb dimenziókat. Ez a 
dimenzió gyakran a betegközpontúság részeként jelenik meg.  

 Alkalmasság: teljesítménydimenzió, amely azt mutatja meg, hogy 
az egészségügyi ellátás megfelel-e a klinikai igényeknek, a 
rendelkezésre álló legjobb bizonyítékot tekintve. Ezt a dimenziót 
gyakran a hatékonyság részeként értelmezik.  

 Kompetencia vagy képesség: az egészségügyi rendszerben 
dolgozók képzettségét, képességeit, valamint betegekkel való 
bánásmódját értékeli. A kompetenciának számos aspektusa van, 
beleértve a technikai és kulturális kompetenciát. Ezt a dimenziót 
gyakran a hatékonyságon belül értelmezik. 

 Folytonosság: azt fejezi ki, hogy a felhasználók számára az 
egészségügyi ellátás milyen mértékben koordinált az ellátók és 
intézmények között. Miközben vannak klinikai 
folytonosságmérések az egészségügyi rendszer teljesítményének 
mérése keretein belül (pl. azon depresszióban szenvedő betegek 
aránya, akik folyamatos antidepresszáns kezelést kapnak 
betegségük akut fázisában), a mérések többsége a betegek 
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tapasztalataira vonatkozik. Ezt a dimenziót gyakran a 
betegközpontúsággal szokták összevonni.  

 Időszerűség: azt méri, hogy a pácienseknek lehetőségük van-e 
elvárható időkorláton belül kezelést kapni. Ez magában foglalja 
az ellátáshoz való időbeni hozzáférést (a páciensek akkor kapják 
meg az ellátást, amikor szükségük van rá), valamint az ellátás 
koordinációját (az ellátás során a betegek mozognak az ellátók, 
valamint az ellátás egyes szintjei között). Az időszerűségnek 
vannak klinikai elemei (pl. a szívinfarktussal való felvételtől a 
thrombolyticus kezelésig), illetve vannak beteg-központú elemei 
(pl. a betegek észrevétele arra vonatkozóan, hogy a szükséges 
sürgős kezelésre olyan gyorsan tudnak-e időpontot kapni, 
amilyen gyorsan akarnak). Számos országban az időszerűséget 
szorosan a betegközpontúsággal együtt kezelik. (Kelley & Hurst, 
2006) 
 

Mit gondol, a fent felsoroltakon kívül, milyen társadalmi 
elvárások fogalmazhatók meg napjainkban az egészségügyi 
rendszerrel kapcsolatban az addiktológiai ellátás területén? 

 

 

Az egészségügyi szolgáltatórendszer felépítése 

Az egészségügy komplex rendszerét az 1997 évi. CLIV. törvény 
szabályozza és foglalja keretbe. Célja, hogy az egészséghez fűződő 
alapvető jogokat, több szinten levő eszközeivel és közreműködőivel 
biztosítsa. 

 Egészségügyi szolgáltatás – az 1997. évi törvény alapján – 
minden olyan tevékenység, amely: 

 megőrzi az emberek egészségét; 
 megelőzi a betegségeket; 
 a már kialakult betegségeket korán felismeri és gyógykezeli; 
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 sürgős szükség esetén elhárítja az életveszélyt; 
 krónikus esetben javítja a beteg állapotát; 
 szülészeti ellátást biztosít; 
 humán reprodukciót befolyásoló tevékenységet végez 

(mesterséges megtermékenyítés, művi meddővé tétel); 
 feldolgozza a betegektől származó vizsgálati anyagokat; 
 csökkenti a fájdalmat és a szenvedést; 
 klinikai kutatásokat folytat; 
 a betegek szállítását végzi; 
 biztosítja a betegek gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 

ellátását. 
 

Alapellátás 

A magyar egészségügyi ellátórendszer első számú védelmi vonala az 
alapellátási rendszer. Az egészségügyi törvény értelmében a beteg 
lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell számára, hogy 
hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, a páciens nemétől, 
korától és betegségétől függetlenül folyamatos egészségügyi 
ellátásban részesüljön. Az egészségügyi alapellátás fontosabb 
intézményei: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi 
alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői 
ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás. 

 

Szakellátás 

Járóbeteg-ellátás: A beteg folyamatos ellátását végző orvos beutalása 
vagy a páciens jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, 
vagy alkalomszerű egészségügyi ellátás, valamint fekvőbeteg-ellátást 
nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi 
gondozás. 

Fekvőbeteg-ellátás: A beteg lakóhelye közelében levő 
fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi 
ellátás. Igénybevétele a külön jogszabályban leírtak szerint a beteg 
ellátását végző orvos, a kezelőorvos beutalása, valamint a beteg 
jelentkezése alapján történik. A fekvőbeteg-ellátás folyamatos 
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benntartózkodás mellett végzett diagnosztikai, gyógykezelési, 
rehabilitációs vagy ápolási célú fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 
(ideértve a hosszú ápolási idejű ellátásokat is), vagy ilyen célokból 
meghatározott napszakokban történő ellátás, illetve, olyan egyszeri 
vagy kúraszerű beavatkozás, amelyet követően meghatározott idejű 
megfigyelés szükséges, illetve a megfigyelési idő alatt – szükség 
esetén – a további azonnali egészségügyi ellátás biztosított. 

 

Egyéb egészségügyi ellátások 

A törvényben meghatározott egyéb egészségügyi ellátások körébe 
tartozik az ügyeleti ellátás, a mentés, a betegszállítás, az ápolás, 
egyes különleges ellátási igényt kielégítő egészségügyi szolgáltatások, 
a haldokló beteg gondozása, a rehabilitáció, az orvostechnikai 
eszközellátás, a gyógyszerellátás, a pszichoterápia és klinikai 
szakpszichológia, a nem-konvencionális gyógyító és életminőség-
javító eljárások, egyéb gyógyászati ellátások, egészségügyi ellátás 
keretében végzett szakértői tevékenység. 

Milyen, az egészségügy rendszerét érintő strukturális 
átalakításokról hallott az utóbbi öt évben? 

Az addiktológiai ellátások egészségügyi színtéren az alábbi 
formában a legjellemzőbbek: 

 
Kórházi fekvőbeteg ellátás 
A drogbetegek kórházi ellátásának kétféle oka lehet. Egyik a 
drogtúladagolás következtében életveszélyes, vagy ahhoz közeli 
állapotba került szerhasználó sürgősségi ellátása. A másik esetben a 
drogbeteg maga kéri felvételét az osztályra, melynek célja a 
szermentesség elérése. Ez általában egy 2-6 hétig tartó kúra. A szerről 
való fokozatos leszokást, különböző gyógyszeres kezeléssel (pl. 
Metadon) és más terápiák (egyéni, csoportos pszichoterápia) 
alkalmazásával, segítik. 
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Fenntartó kezelés 
A drog fokozatos megvonásánál alkalmazott gyógyszeres kezelés az 
elvonási tünetek enyhítésére. Főként hosszabb időn keresztül 
fennálló ópiát-függőség esetében „helyettesítő gyógyszerként” a 
Metadont adagolják az elvonó kezelés során. A Metadon csökkenti a 
drog utáni sóvárgást, mely a sorozatos visszaesés legfőbb okai között 
szerepel. Magyarországon a metadon kezelés egy elfogadott szakmai 
protokoll szerint történik. 

 
Ambuláns járóbeteg rendelés 
A drogbetegek egészségügyi ellátásában kiemelkedően fontos az 
ambuláns járóbeteg rendelés, mely olyan ellátás, mely túlnyomórészt 
a súlyos függőségi problémákkal küzdő betegeket látja el. 

Tevékenységi körük és alkalmazott módszerek: 

 állapotfelmérés, 
 információ szolgáltatás, 
 addiktológiai konzultáció, 
 krízisintervenció, 
 kezelés, 
 gyógyszeres fenntartó kezelés, 
 elterelés, 
 egyéni és csoportos pszichoterápiás módszerek, 
 önismeret fejlesztés, 
 kommunikációs technikák fejlesztése, 
 konfliktuskezelés stb., 
 szűrővizsgálatok. 

 
A szűrővizsgálatok három területre irányulnak. Az intravénás 

droghasználat során a közös fecskendő, illetve egyéb eszközök, a HIV 
és a Hepatitis C fertőzés esélyét növelik, ezért az Országos 
Tisztifőorvos rendelete alapján, a drogambulanciák és más 
kezelőhelyek kérésére az intravénás kábítószer-fogyasztók HIV/HCV 
szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai az ÁNTSZ 
költségén, a beküldő számára térítésmentesen végzik el. 
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A szűrővizsgálatok másik területe a kábítószer-használat 
kimutatására irányul. A kábítószer-fogyasztás bizonyításának 
fontossága mostanában jelentősen megnövekedett. Ebből a 
szempontból fontos a hatóanyag-tartalom meghatározása, hiszen a 
büntetési tétel az elkövetési magatartástól és a tiszta hatóanyag 
mennyiségétől függ. 

A kábítószer-fogyasztás bizonyításához kapcsolódó munka 
egyik kézenfekvő lépése a vizsgálat alá vont személy szervezetéből 
minta biztosítása és abban a kábítószer, illetve maradványának 
kimutatása. Természetesen csak olyan minták jöhetnek szóba, 
amelyek gyűjtése nem vonja maga után a mintahordozó személy 
egészségkárosodását és mind a mintahordozó, mind a mintavevő 
szempontjából elfogadható módon elvégezhetők. Ezek alapján a 
következő humán eredetű minták biztosítása jöhet szóba: vizelet, 
verejték, nyál, vér, hajszál, szőrszál, köröm. 

 A harmadik terület a kábítószerek beazonosítása, illetve 
összetételének vizsgálata, melyet vegyi elemzéssel vagy műszeres 
vizsgálattal igyekeznek megállapítani. 

 
Toxikológiai ellátás, drogtúladagolt betegek ellátása 
Kórházi sürgősségi ellátás, amely biztosítja a drogtúladagolás 
következtében életveszélyes állapotba került szerhasználók életének 
megmentését, állapotuk stabilizálását. (www. droginfo.hu) 

 

Milyen prevenciós programokat ismer a 
szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére? 
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Fejlesztési célok az addiktológiai esetek egészségügyi ellátásában 

A szenvedélybeteg-ellátás sajátossága többek között abból 
ered, hogy az egészségügyi mellett a szociális ellátórendszer is 
meghatározó szerepet játszik a probléma kezelésében. A két terület 
együttműködése természetesen nem minden esetben 
konfliktusmentes. A szakmai kompetenciák és határok elmosódása, a 
folyamatos finanszírozási nehézségek, gyakran ellehetetlenítik az 
interprofesszionális együttműködést, így az érintett intézmények 
versengő félként tűnnek fel egy olyan rendszerben, ahol az ellátottak 
valós szükségletei és érdekei nem élveznek prioritást. 

Az Országos Addiktológia Intézet (OAI) – eredeti, 
megalapításakor kijelölt tevékenységi körének megfelelően – a 
lakosság egészségét szolgáló, koherens szenvedélybetegség-
megelőzési és kezelési politikák létrehozásában, értékelésében volt 
főszereplő. Alapvető szakmai megközelítése megfelelt az 
Egészségügyi Világszervezet által alkalmazott megközelítéseknek, 
melyben a korszerű népegészségügyi, egészségfejlesztési szemlélet 
alapján az egészségpolitika, az egészségügyi ellátás fejlesztése és 
szervezése, a megelőzés és korai kezelésbevétel és a társadalmi 
környezet egészség-központú befolyásolásának igénye nem válik el 
élesen egymástól, hanem egymást kiegészítve és támogatva igyekszik 
hozzájárulni a szenvedélybetegségek okozta károk megelőzéséhez 
vagy csökkentéséhez (Magyar Orvosi Kamara).  

Az OPNI bezárása és a pszichiátriai ágyak 2007-ben történt 
leépítése következtében az addig sem magas színvonalú pszichiátriai 
és addiktológiai ellátás szintje tovább romlott, majd az OAI 2008-as 
megszüntetése borzolta a szakmai kedélyeket. Bár 2013-ban a 
budapesti Nyírő Gyula Kórház intézményén belül létrejött az 
Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, annak kapacitása 
messze nem elegendő a szenvedélybetegségek növekvő és változó 
formáinak kezelésére. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy 
mára a modern szemléletű és hatékony addiktológiai ellátás nem 
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kórházakban történik, hanem sokkal inkább a közöségi ellátások 
keretein belül.  

 A Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Addiktológiai Társaság és 
egyéb szakmai fórumok, évek óta kongatják a vészharangot az ellátás 
mennyiségi, minőségi és elsősorban finanszírozási attribútumaival 
kapcsolatban. A szakmai állásfoglalások rövid összegzéseként az 
alábbi célok jelölhetőek meg e területen: 

 A célzott és szakosított kezelési programok elérhetőségének 
javítása, beleértve az egységes pszichoszociális és gyógyszeres 
gondozást. A kezelési programok hatékonyságát folyamatosan 
értékelni kell.  

 A pszichoaktív anyagok használatából eredő egészségügyi 
problémák kezelésének az egészségpolitika szerves részévé kell 
válnia, mellyel összefüggésben fontos a HIV/AIDS, hepatitisz, 
egyéb fertőzések és betegségek, valamint a kábítószerekkel 
kapcsolatos egészségügyi és társadalmi károk megelőzésével és 
kezelésével foglalkozó szolgáltatások elérhetőségének javítása. 

 Olyan finanszírozási és fejlesztési-tervezési rendszer kidolgozása, 
amely biztosítja a helyi közösségek szükségleteihez igazodó 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférést. A kapacitások fiskális 
eszközökkel történő szűkítése, és a szenvedélybetegek és 
családtagjaik részére rendelkezésre álló egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés további romlása ebben a 
betegcsoportban – annak sajátos jellemzői (kezelésből 
elmaradás, rejtőzködés) miatt – könnyen az igénybevétel 
csökkenéséhez vezet, ami további kapacitáscsökkentésre adhat 
indokot egy át nem gondolt leépítési folyamatban. Az ellátatlan 
szenvedélybeteg súlyos egyéni, családi és közösségi károk 
elszenvedője és okozója. Az alkalmatlan ellátási feltételek és így 
a kezeletlen betegek okozta terheket a családok, közösségek és 
közvetetten minden magyar állampolgár viseli. 
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A szociális szolgáltatórendszer felépítése 

A hazai szociális ellátórendszer szolgáltatásai alap- és 
szakosított ellátási struktúrában igyekeznek megvalósítani a 
rászoruló személyek gondozását. Az alapszolgáltatások és 
szakellátások közötti alapvető különbség, hogy míg az előbbi az 
ellátott lakókörnyezetében, optimális módon preventív, megelőző 
jelleggel végzi a gondozási tevékenységet, addig az utóbbi intézményi 
ellátást jelent és sokkal inkább korrektív, a már kialakult, súlyosabb 
problémát kiigazító, korrigáló jelleggel működik. A 
szenvedélybetegek társadalmi kirekesztettségét számos ellátási 
forma hivatott csökkenteni, melyek tartalmi kereteit, működési 
szabályait az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I.7.) SZCSM 
rendelet tartalmazza.  

A személyes gondoskodás magában foglalja tehát az alap- és 
szakosított ellátásokat, melyek közül a szenvedélybetegek ellátását 
megvalósító, a jogszabályokban önálló formában nevesített 
ellátástípusok az alábbiak:  

 

1. táblázat: Szenvedélybetegek alap- és szakellátási formái 

Alapszolgálta-
tások 

- Közösségi ellátás 
- Szenvedélybetegek nappali ellátása 

Szakellátások - Ápolást-gondozást nyújtó intézmények 
(szenvedélybetegek otthona) 
- Rehabilitációs intézmények 
(szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye) 
- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
(szenvedélybetegek átmeneti otthona) 
- Lakóotthon (szenvedélybetegek lakóotthona) 
- Támogatott lakhatás 

 



47 
 

1. Alapszolgáltatások 

Az alapszolgáltatások általánosan segítséget nyújtanak a szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló 
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból 
vagy más okból származó problémáik megoldásában, együttműködve 
a területen működő háziorvossal, szakorvossal, illetve egészségügyi 
és szociális intézményekkel.   
 
1.1. Közösségi ellátás 
A közösségi ellátás a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére 
nyújtott, önkéntesen igénybe vehető, ingyenes alapszolgáltatás, 
mely számos szolgáltatást biztosító ellátási forma, aminek 
szolgáltatási elemei a következők:  

 

2. táblázat: A közösségi ellátás szolgáltatási elemei 

Problémaelemzés, problémamegoldás:  

- személyes célok meghatározása 
- a változásra motiváló tényezők feltárása 
- szerhasználat, illetve függőség járulékos ártalmainak, káros 
következményeinek csökkentése 
 

Készségfejlesztés: 

- életvitellel kapcsolatos tréningek, tanácsadás szervezése vagy 
közvetítése,  
- önellátásra való képesség javítása, fenntartása  
- meglévő képességek megtartása, fejlesztése 
 

Pszichoszociális rehabilitáció: 

- munkához való hozzájutás segítése 
- szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok 
szerveződésének segítése,  
- tanácsadás, információnyújtás az igénybe vehető szociális és 
egészségügyi szolgáltatásokról, foglalkoztatási, oktatási, lakhatási 
lehetőségek igénybevételéről 
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A közösségi ellátás erőssége, hogy mind az ambuláns 
szakellátásban már kezelt, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív 
betegek, mind pedig a tüneteket mutató, de addiktológiai kezelésben 
nem részesülő személyek egyaránt részt vehetnek az ellátásban. 
Mindemellett, tekintettel arra, hogy a szenvedélybetegség nem 
szigetszerűen kialakuló, csak a függő személyt érintő probléma, az 
ellátás kiterjed a szenvedélybeteg személyek hozzátartozóira, velük 
kapcsolatban álló személyekre. 

A szolgáltatók a közösségi ellátás fenti egységei mellett 
úgynevezett alacsonyküszöbű ellátást is biztosíthatnak, melynek 
elemei a megkereső programok, az ártalomcsökkentő szolgáltatások 
és a kríziskezelés.  

 

Alacsonyküszöbű szolgáltatás: könnyen elérhető, térítés nélküli, 
anonim módon (nincs terápiás szerződés, nem követelmény az 
önmegtartóztatás, szer mentesség (absztinencia), nem feltétel a 
név és egyéb adatok megadása) igénybe vehető. 

 

A megkereső programok célja az ellátási területen „rejtőzködő”, 
vagyis a szociális- és egészségügyi szolgáltató intézmények 
látókörébe nem kerülő, azokat fel nem kereső droghasználókkal 
történő kapcsolatfelvétel, a potenciális kliensek felkutatása, 
szükségleteik felmérése.  

 

Az ártalomcsökkentés azokat a beavatkozásokat és programokat 
foglalja magában, melyek a drogfogyasztás különböző, elsősorban 
az egyénekre, közösségekre gyakorolt egészségügyi, társadalmi 
kárainak csökkentését helyezik a fókuszba. Ilyen programok között 
tartjuk számon például a tűcserét, a fenntartó metadon terápiákat, 
az ellenőrzött fogyasztói helyiségek kialakítását. 
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1.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása 
A szenvedélybetegek nappali ellátásának célja a szenvedélybetegek 
és közvetlen környezetük fogadása, a szerhasználatnak és járulékos 
ártalmainak csökkentése, életvitel megváltoztatásának ösztönzése. A 
nappali ellátás számos tekintetben hasonlóan működik a közösségi 
ellátáshoz, ellátási feladataik, alapelveik igen nagy részben 
közelítenek egymáshoz. A nappali ellátás kliensei között a 
tizennyolcadik életévüket betöltött, szenvedélybetegségük miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, egészségügyi fekvőbeteg 
elhelyezésben ellátást nem igénylő személyek jelennek meg. Míg a 
közösségi ellátás csupán választható feladatként jelenik meg a 
települési önkormányzatok működésében, annak létrehozásáról és 
fenntartásáról a településen felmerülő szükségleteknek, saját 
preferenciájuknak, gazdasági teljesítőképességüknek fényében 
szabadon dönthetnek, addig a szenvedélybetegek nappali ellátása 
minden 10.000 főnél nagyobb lakosságszámú település kötelezően 
nyújtandó feladata.  

A nappali ellátás a mentális és szociális segítségnyújtás 
mellett lehetőséget nyújt a pihenésre, tisztálkodásra, mosásra, 
szabadidős programokat szervez, igény esetén meleg ételt biztosít, 
szabadidős programokat generál, valamint segítséget nyújthat az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban. A nappali ellátás 
esetében szintén van lehetőség az anonimitás biztosítására és a 
gondozási terv készítési kötelezettség elkerülésére, amennyiben a 
résztvevő csupán alacsonyküszöbű, ártalomcsökkentő 
szolgáltatásban, illetve klubfoglalkozásokon vesz részt. Az ellátás 
ezen felül a minél szélesebb körű társadalmi beilleszkedés 
elősegítése érdekében a résztvevő önkéntességére építve képzési, 
átképzési és állásközvetítési szolgáltatást is biztosíthat. Mindkét 
ellátás esetében közös pont, hogy alapvetően nem medikális, orvosi 
jellegű szolgáltatást nyújt, nem feladata az egészségügyi gondozás, 
azonban működése tekintetében kiemelkedő fontosságú az életmód-
változtatás ösztönzése és a kezelőorvossal, egészségügyi gondozást 
végző szakemberekkel való kapcsolattartás és együttműködés.  
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Az internet segítségével keresse meg a településén 
működő, szenvedélybetegek ellátását biztosító szociális 
alapszolgáltatást biztosító intézményeket (közösségi ellátásokat és 
nappali ellátásokat)!  

Térképezze fel, milyen a fentiekben leírtaktól eltérő, esetleg többlet 
szolgáltatásokat biztosítanak a talált szolgáltatók, illetve fogalmazza 
meg, hogy a szolgáltatók honlapjai, a róluk megjelent hírek, 
tudósítások alapján milyen kép rajzolódik ki Önben a helyi 
alapszolgáltatásokkal kapcsolatban! 

2. Szakellátások 

A szakosított ellátási formák akkor kell, hogy működésbe lépjenek a 
hazai ellátórendszerben, amikor a rászoruló személyekről az 
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, gondozási 
igényük, szükségletük túlmutat azon, amely saját 
lakókörnyezetükben kielégíthető.  

 

2. 1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények – szenvedélybetegek 
otthona  

A szociális ellátórendszer az önmaguk ellátására nem, vagy csak 
részben, segítséggel képes személyek számára tartós bentlakásos 
elhelyezés keretében teljes ellátást biztosít, mellyel összefüggésben 
gondoskodik az igénybevevők napi háromszori étkezéséről, 
lakhatásáról, szükség szerinti ruházattal, textíliával való ellátásáról, 
mentális gondozásáról, illetve egészségügyi ellátásáról. A nagy 
létszámú, ápolást, gondozást nyújtó intézmények számos célcsoport 
számára biztosítottak, típusai között találjuk az idősek otthonát, a 
pszichiátriai betegek otthonát, a fogyatékos személyek otthonát, a 
hajléktalanok otthonát, valamint a szenvedélybetegek otthonát. A 
szenvedélybetegek otthonában a szomatikus és mentális állapotát 
stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő, önálló életvitelre 
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átmenetileg nem képes, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem 
szoruló, 18. életévüket betöltött személyek ápolása, gondozása 
történik az igénybevevő kérelmére, önkéntes alapon, térítési díj 
fizetése mellett. Az ápolási, gondozási tevékenység kiegészítéseként 
az intézmények foglalkoztatást és rehabilitációs jellegű ellátást is 
biztosíthatnak ellátottaik számára. A felvételi kérelemhez a 
területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya 
addiktológusának vagy pszichiáter szakorvosának három hónapnál 
nem régebbi szakvéleménye szükséges. 

  

2. 2. Rehabilitációs intézmények – szenvedélybetegek rehabilitációs 
intézménye 

A szociális ellátórendszerben megtalálható rehabilitációs 
intézmények a teljes körű ellátás mellett, térítési díj fizetése 
ellenében, tartós, hosszú távú gondozás keretében biztosítják a 
bentlakók önálló életvezetési képességeinek kialakítását, illetve 
helyreállítását. Az intézményi forma a különböző célcsoportok eltérő 
szükségleteinek, gondozási igényeinek megfelelően minden ellátotti 
csoport számára tartalmaz egy-egy intézménytípust, melynek 
megfelelően megkülönböztetjük a pszichiátriai betegek rehabilitációs 
intézményét, a fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét, a 
hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét, valamint a 
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét. A szenvedélybetegek 
rehabilitációs intézményében a 16. életévét betöltött 
szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti 
kezelésre nem szorul, illetve állapota a rehabilitáció több területén, 
együttesen zajló, komplex, átfogó segítséget igényel és ennek 
hatékony megoldása ambuláns formában vagy egyéb intézményi 
keretek között nem valósítható meg. A komplex habilitációs, 
rehabilitációs tevékenység részeként az intézmény az igénybevevő 
életkora, mentális- és egészségi állapota szerint személyes 
rehabilitációs programot készít, mely az ellátott egyéni 
rehabilitációjának elemeit, tevékenységeit tartalmazza, melyek az 
alábbiak lehetnek:  
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- tematikus foglalkozások, szocializációs programok, szocioterápiás 
kezelés; 

- munkavégzési célú foglalkoztatás; 

- szabadidős, kulturális és közösségi programok;  

- iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli vagy tanfolyami oktatás, 
vagy az ezekhez való hozzájutás segítése; 

- egyénre koncentráló szociális, pszichés és mentális segítség. 

 

Az intézményi típus hosszú távú gondozást valósít meg, az 
ellátás időtartama maximum 3 év, mely egy alkalommal, maximum 2 
évvel meghosszabbítható. Az ellátás négy nagy szakaszra osztható: 

 

1. Izoláció: a drogkarrier megszakítását szolgálja, melynek 
megfelelően alapvető célja az ellátott korábbi életformából való 
kikerülése és a terápiás közösségbe való beilleszkedése.  

2. Stabilizáció: az egészségi és pszichés, mentális állapot 
javulása, mely révén az ellátott fokozatosan képessé válik tartós 
emberi kapcsolatokra, munkavégzésre, tanulásra, magatartása, 
viselkedése kontrollálására (általában körülbelül három hónap és egy 
év közötti időtartamot jelent). 

3. Visszailleszkedés: a társadalomba való visszatérés 
megszervezése, előkészítése, a külső körülmények biztosítása, a 
hozzátartozókkal való együttműködés és kapcsolatfelvétel.  

4. Utógondozás: az intézmény a gondozás megszűnésétől 
számított legalább hat hónapig figyelemmel kíséri a rehabilitált 
személy szűkebb és tágabb közösségébe való beilleszkedését, önálló 
életvitelének alakulását. Az utógondozás időszaka nem haladhatja 
meg a két évet, mely időszak alatt az intézmény segítséget nyújt a 
munkavállalással, életkörülmények változásával összefüggően 
felmerülő nehézségek, problémák kezelésében, megoldásában.  
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2. 3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – szenvedélybetegek 
átmeneti otthona 

A szociális ellátási paletta részeként azonosítható átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmények azon személyek számára biztosítanak 
ideiglenes jelleggel, maximum egy évi időtartamban (mely indokolt 
esetben maximum egy évvel meghosszabbítható) teljes körű ellátást, 
akik önellátásra saját otthonukban időlegesen nem képesek koruk, 
egészségi állapotuk, szenvedélybetegségük, pszichiátriai betegségük, 
fogyatékosságuk vagy hajléktalanságuk okán. Az ellátás 
célcsoportonként több típusú intézményben zajlik, így 
megkülönböztetjük az időskorúak gondozóházát, a fogyatékos 
személyek gondozóházát, a pszichiátriai betegek átmeneti otthonát, 
a szenvedélybetegek átmeneti otthonát, a hajléktalan személyek 
átmeneti szállását, valamint az éjjeli menedékhelyet, mely utóbbi 
esetében nem érvényesül az egy éves ellátási időtartamra vonatkozó 
kötelezettség. A szenvedélybetegek átmeneti otthonában a 
szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) véleménnyel rendelkező, 
alkohol-, drog-, és egyéb függőségi problémával rendelkező személy 
helyezhető el, akinél a szakvélemény szenvedélybetegséget állapított 
meg és ellátása átmenetileg nem megoldható családjában, 
lakókörnyezetében. Az ellátás elsősorban a meglévő készségek 
megtartását és fejlesztését célozza, melyhez speciális programok 
nyújthatnak segítséget, ezek közül a legfontosabbak a 
stresszkezeléssel, munkavállalással, kapcsolatos tréningek, 
tanácsadások, szabadidős programok, illetve szociális esetmunka.  

 

2. 4. Lakóotthon – szenvedélybetegek lakóotthona 

A lakóotthon pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek és 
szenvedélybetegek számára nyújtott ellátási forma, mely az 
igénybevevő életkorának, egészségi állapotának, önellátása 
mértékének megfelelő gondozást biztosít. A lakóotthoni ellátási 
forma ápoló-gondozó céllal és rehabilitációs céllal egyaránt 
működhet, azonban nem mindegyik ellátási forma vehető igénybe 
minden célcsoport számára. A fogyatékos személyek lakóotthona 
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esetében mindkét típus működik, míg a pszichiátriai betegek 
lakóotthona, valamint a szenvedélybetegek lakóotthona 
rehabilitációs célú lakóotthonként működtethető csupán.  

 A lakóotthoni ellátás néhány szempont alapján speciális 
elemként jelenik meg az ellátórendszerben, melyek a következőek: 

 Ellátotti létszám: a lakóotthon 6-14 fő ellátását biztosító 
intézmény, mely létszám lényegesen alacsonyabb, mint a tartós 
bentlakásos elhelyezést biztosító intézményekben biztosított 
„tömegellátás” esetén megjelenő gondozotti számok. 

 Normalitás elvének érvényesülése: a lakóotthoni ellátás mind 
elhelyezkedését, mind az ellátotti létszámot és működési elvét 
tekintve lényegesen jobban közelít a „normális” önálló életvitel 
feltételeihez, kereteihez, mint az 50-100 fős nagy létszámú 
intézményekben biztosítható ellátási formák. A lakóotthon 
nagymértékben biztosítja az elhelyezettek szabadságát, 
önellátását, önrendelkezését, a lakóotthon lakóinak joga, hogy 
önállóan meghatározzák a házirendben az életvitelükkel 
kapcsolatos együttélési szabályokat, képességeikhez mérten 
részt vehetnek a lakóotthon működtetésében (ház körüli 
teendők, kertgondozás, takarítás, stb.), saját vagyonukat, 
jövedelmüket maguk kezelik, nagyfokú autonómia mellett 
valósítják meg életvitelüket.  

 
 A rehabilitációs célú lakóotthonban azon személyek 
helyezhetőek el, akik önellátásra legalább részben képesek, 
folyamatos tartós ápolást, gondozást nem igényelnek, tizenhatodik 
életévüket már betöltötték, de a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt még 
nem, illetve elégséges jövedelemmel rendelkeznek a térítési díjjal 
járó, autonómiát biztosító intézményi ellátásban való részvételhez, 
önellátásuk mértéke ezen ellátási típus keretei között növelhető. A 
lakóotthon az alábbi szolgáltatásokat biztosítja igénybevevői 
számára:  
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 étkezés;  
 munka jellegű foglalkoztatás megszervezése, pénzkezeléssel, 

életvezetési készségekkel kapcsolatos tanácsadás, 
segítségnyújtás; 

 egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás; 
 szabadidős programok szervezése.  

 
 A lakóotthonban nem helyezhetőek el közösségi együttélésre 
alkalmatlan, veszélyes magatartást tanúsító személyek, melynek 
kiszűrésére az intézmények hat hónapos próbaidőt alkalmazhatnak a 
felvételt követően.  

 

2. 5. Támogatott lakhatás 

A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek számára biztosítja életkoruknak, egészségi 
állapotuknak, önálló életvitelük fenntartásával kapcsolatos 
szükségleteiknek megfelelően a következő szolgáltatáselemeket:  

 lakhatási szolgáltatást,  
 étkezést,  
 esetvitelt (mentálhigiénés, a szociális munka körébe tartozó 

és egyéb technikák alkalmazásával),  
 az ellátott életkörülményeit figyelemmel kísérő, ún. kísérő 

szolgáltatást 
 ápolást, gondozást, fejlesztést.  

 
A lakhatási szolgáltatás háromféle formában valósulhat meg:  

1. maximum hat fő számára kialakított lakásban vagy házban – ezen 
forma az alacsony gondozási szükségletű és magas önellátási 
képességű, önálló személyek ellátást foglalja magában, akik laza, 
kevés kontrollt biztosító kísérő támogatást kapnak mindennapi 
életvitelük fenntartásához, azonban azt nagyrészt maguk végzik.  

2. hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban – ez a 
forma a közepes gondozási szükségletű, jobbára önellátásra 
nagymértékben képes személyek ellátást biztosítja a lakóotthoni 
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ellátáshoz hasonló formában (2016-tól ennek helyét is veszi át az 
ellátórendszerben).  

3. legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló épületekben, 
intézményekben – itt a magas gondozási szükségletű, alacsony 
önellátási képességű személyek gondozása, ápolása történik az 
ápolást, gondozást nyújtó intézményekhez hasonló keretek között.  

 

Határozza meg a rehabilitációs intézményekben zajló 
ellátás négy fő szakaszát! Mit gondol, melyik szakasznak milyen 
nehézségei lehetnek, amik akadályozhatják a felépülés folyamatát?  
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Horváth Veronika & Molnár Dániel: Szerfogyasztási 
mintázatok 

 

E fejezet célja a bemutatni a fogyasztási mintázatokat leíró 
legfrissebb drogepidemiológiai adatokat. 

Az ezredfordulót követő időszakban a szerhasználati 
mintázatok alakulását a drogszíntér folyamatos változása jellemzi. A 
Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 
szerint az európai drogszíntéren több szer van jelen, mint korábban, 
amelyek tisztasága és addiktív potenciálja magas és/vagy növekszik. 
A fogyasztók új, ismeretlen pszichoaktív anyagokhoz férhetnek hozzá, 
a gyógyszerek egyre fontosabbá válnak, és a polidrog-használati 
mintázatok is általánosak lettek a drogproblémákkal küzdők körében. 
A legfrissebb adatok a pszichoaktív szerek becsült használatának 
mérsékelt növekedését mutatják. 

A drogepidemiológiai adatokról a nemzetközi és hazai 
jelentések adnak képet. Főként a Kábítószer és Kábítószer-függőség 
Európai Megfigyelőközpontja és a Nemzeti Drog Fókuszpont 
jelentéseiből nyerhetünk naprakész információkat. Az iskoláskorúak 
drogfogyasztását elsősorban az „Európai iskolavizsgálat a fiatalok 
alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól” (European School 
Survey Project on Alcohol and other Drugs – ESPAD), valamint az 
„Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” (Health Behaviour in 
School-aged Children – HBSC) elnevezésű, négyévenként ismétlődő, 
a fiatalok fogyasztási szokásaiban bekövetkezett változásokat 
figyelemmel kísérő, nemzetközi összehasonlításra alkalmas 
felmérések szemléltetik. 
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Kábítószerek 

A kábítószer-használat mértékének növekedésében szerepet 
játszhat az, hogy a rekreációs droghasználat deviáns magatartásból 
egyre inkább normalizált viselkedéssé, kulturálisan elfogadottá válik. 
Jellemző a drogok szertartásoktól független, szabad használata, 
hedonista célú fogyasztása, aminek jelentős szerepe van a 
pszichoaktív szerek kontrollálatlan, illetve növekvő intenzitású 
fogyasztásában. (Arnold, 2014c) 

Becslések szerint az Európai Unió 15-64 éves népességének 
valamivel több, mint egynegyede (EMCDDA, 2016), Magyarország 
felnőtt korú népességet tekintve pedig csaknem minden tízedik 
személy próbált már ki kábítószereket az élete valamely pontján. 
Hazánkban a leggyakrabban használt kábítószer a kannabisz, 
előfordulási gyakorisága körülbelül ötszöröse a többi anyagénak, míg 
a kokain, az MDMA és az amfetaminszármazékok használatának 
becsült életprevalenciája sokkal alacsonyabb. (EMCDDA, 2016) A 
szintetikus kannabinoidok rövid idő alatt a második legnépszerűbb 
szerré váltak, az új pszichoaktív anyagok pedig közel annyira 
népszerűek, mint az évtizedek óta hozzáférhető amfetamin. 
(Csesztregi & mtsai., 2015: 21) 

A fiatalkorúak körében hasonló mintázatok figyelhetőek 
meg. Az Európai Unióban a valamilyen szert életükben kipróbáló 
fiatalok aránya jelenleg kevesebb, mint 25% (Németh, 2016). A HBSC 
kutatás legfrissebb eredményei szerint a magyar középiskolások 
közel egynegyede (23,1%) (Arnold, 2014a), az ESPAD felmérés 
eredményei szerint pedig 26,8%-uk (Elekes, 2016) fogyasztott már 
életében valamilyen tiltott vagy legális drogot.  

A fiatalok körében is a kannabisz a legnépszerűbb kábítószer. 
Az ESPAD adatfelvétel során a megkérdezett diákok 12,5%-a vallotta, 
hogy használt marihuánát vagy hasist az adatfelvételt megelőző 12 
hónapban. (Elekes, 2016) A második helyen a szintetikus 
kannabinoidok csoportja áll; minden tízedik diák kipróbált már 
valamilyen, a piacon újonnan megjelenő designer/dizájner drogot. 
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(Elekes, 2016) Elterjedt a gyógyszerekkel való visszaélés, illetve a 
gyógyszerek alkohollal történő fogyasztása, továbbá az inhalánsok 
használata is meredek emelkedést mutatott az utóbbi évtizedben. 
(Csesztregi & mtsai., 2015: 21) Népszerűek a hangulatjavító 
szándékkal bevett fájdalomcsillapítók, illetve a mágikus gombák és 
növényi drogok is. A fiatalok első drogfogyasztása jellemzően a 15 
éves korra tehető, s a tiltott szereket fogyasztók több mint fele 
kipróbálónak, alkalmi fogyasztónak tekinthető.  

A fiatalkorúak szerhasználata tekintetében meghatározóak a 
társadalmi különbségek. A visszaélésszerű használat a szakiskolában 
tanuló diákok körében a legelterjedtebb és leginkább a Dél-
Dunántúlon és Közép-Magyarországon jellemző. A szerfogyasztás 
szempontjából a csaknem napi gyakoriságú esti lődörgés, illetve 
bulizás is meghatározó, de a szülői kontroll megléte vagy hiánya is 
kapcsolatba hozható azzal, hogy a fiatalok kipróbálnak-e különféle 
szereket. Az ESPAD adatfelvétel eredményei alapján ugyanis „a 
szülőkhöz fűződő viszonnyal elégedetlen tanulók körében minden 
kérdezett szertípus életprevalencia értéke másfél-kétszerese, a 
kortoll hiányáról beszámoló tanulók körében két-háromszorosa az 
átlagnak”. (Elekes, 2016: 65) 

Az utóbbi időben a magyar középiskolások szerhasználati 
mintázatában javuló tendencia figyelhető meg, minden szer 
fogyasztásának elterjedtsége számottevően csökkent. Legnagyobb 
mértékben a marihuána fogyasztásban figyelhető meg a változás (a 
2011-es adatokhoz képest 32,5%-kal csökkent), de általánosságban 
elmondható az is, hogy harmadával kevesebben fogyasztottak tiltott 
szereket. Emellett a szerfogyasztás gyakorisága is a ritkább használat 
irányába tolódott el, és az első használat életkora sem csökkent a 
korábbi adatokhoz képest. (Elekes, 2016: 73) A kedvező tendenciákat 
árnyalja a későbbiekben ismertetett új pszichoaktív anyagok 10,1%-
os életprevalencia értéke. (A változás mértéke ebben az esetben nem 
számszerűsíthető, mivel az ESPAD kutatásban először 2015-ben 
vizsgálták ezt a drogcsoportot.) Ennek ellenére még mindig igen 
magas azok aránya, akik rendszeres szerhasználónak bizonyulnak. A 
HBSC kutatás eredményei szerint ugyanis a drogokat kipróbáló 
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diákok körülbelül ötöde 30 vagy több napon is fogyasztott drogot, így 
ez nagy kockázatot jelent a problémás szerhasználat kialakulása 
tekintetében, és a további negatív hatásokkal – egészségügyi 
kockázatok, pszichés problémák, rosszabb iskolai teljesítmény, 
iskolaelhagyás, depresszió, függőség egyéb tünetei – is számolni kell. 
(Arnold, 2014c) 

A csökkenés azzal is magyarázható, hogy megkérdőjelezhető 
a dizájner drogokra vonatkozó adatok érvényessége, hiszen 
epidemiológiai vizsgálatokban igen nehéz ezen szerek használatának 
a mérése. Mivel nevük, fedőnevük, összetételük rendkívül gyorsan 
változik, nehéz olyan dizájner drogok fogyasztására vonatkozó 
kérdést megfogalmazni, amely biztosítja az adatok érvényességét. 
Emellett azt sem tudhatjuk, hogy értik-e a fiatalok, mit jelent a 
„dizájner drog” kifejezés. (Arnold, 2014c) 

A normálpopulációs vizsgálatok becslése alapján az európai 
felnőtt lakosság körülbelül 1%-a használ naponta vagy közel naponta 
kannabisz származékot. A kannabiszt fogyasztó felnőttek 
háromnegyede (14,6 millió fő) a fiatal felnőttek (15–34 évesek) közé 
tartozik.  

A WHO arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendszeresen és 
hosszú távon kannabiszt használók esetében kétszer nagyobb a 
pszichotikus tünetek és rendellenességek veszélye, magasabb a 
légzési problémák kialakulásának kockázata és kialakulhat a 
függőség. Ezen túlmenően azt is megállapították, hogy a serdülőkori 
rendszeres kannabiszhasználat összefügg a skizofrénia kialakulásának 
fokozott veszélyével, és ha a szerhasználat fiatal felnőttkorban is 
folytatódik, szellemi károsodáshoz vezet. (EMCDDA, 2016: 54) 

A stimulánsok (kokain, az amfetaminszármazékok, az ecstasy 
és az egyéb szintetikus szerek) a harmadik leggyakrabban használt 
szercsoportnak tekinthetők. 2014-ben a kezelést kezdők 19,1%-a 
jelölte meg valamelyik stimuláns szert elsődleges szereként. 

A stimulánsok közül a kokain a legszélesebb körben használt 
szer, bár a használata Európa déli és nyugati részén nagyobb arányú. 
2014-ben körülbelül 3,4 millió (15–64 év közötti) felnőtt használt 
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kokaint, számuk a legfrissebb adatok alapján csökkenőben van. A 
kokainhasználók jellemzően rekreációs jelleggel fogyasztják a szert. A 
rendszeres fogyasztókat két csoportra lehet osztani: a társadalmilag 
integráltabb fogyasztók mellett jelen vannak azok a marginalizálódott 
szerhasználók is, akik intravénásan használják a szert és/vagy cracket 
szívnak. (EMCDDA, 2016: 40) 

Becslések szerint Európában 2014-ben 2,1 millió felnőtt 
használt ecstasyt, 1,6 millió felnőtt amfetaminszármazékokat 
(amfetamin és metamfetamin), és néhány országban a szintetikus 
katinonok is (pl. mefedron, pentedron és MDPV) stabil helyet 
szereztek maguknak a tiltott stimulánsok piacán. Az ilyen anyagokhoz 
kötődő kezelési igények számának emelkedését jelezték 
Magyarországról, Romániából és az Egyesült Királyságból. 

A 2014-ben készült HBSC kutatás eredményei szerint 
hazánkban a középiskolás diákok 5,8%-a próbálta már ki a vizsgált 
stimulánsok valamelyikét. A szakiskolában, szakmunkásképzőben 
tanulók a legérintettebbek, közülük minden tízedik diák fogyasztotta 
már a stimulánsok legalább egyikét. (Arnold, 2014c; EMCDDA, 2016) 

A kokain esetében az utóbbi években egyértelmű, erőteljes 
növekedést tapasztalható mind a fogyasztói, mind a terjesztői 
oldalon. Az ecstasyt illetően elmondható, hogy 2009-ben szinte 
eltűnt a magyar és az európai piacról, majd csak 2012-ben jelent meg 
újra. A metamfetamin továbbra sem jellemző, azonban az ország 
északi részében (Szlovákiából csempészett szállítmányokból) egyre 
többször jelenik meg a kínálatban. (EMCDDA, 2016) 

Az európai opiáttermelés hagyományosan egyes keleti 
országokban készült házi mákkészítményekre korlátozódik. Az 
azonban, hogy 2013–14-ben Spanyolországban két, a Cseh 
Köztársaságban pedig egy olyan laboratóriumot derítettek fel, ahol a 
morfint heroinná alakítják, arra utal, hogy már Európában is 
előállíthatnak heroint. 

A heroinnal kapcsolatban Magyarországon az tapasztalható, 
hogy a korábbi célország szerep szinte teljesen megszűnt, azonban 
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tranzitországként hazánk továbbra is jelentős szerepet játszik az 
európai piacon. (EMCDDA, 2016) 

 

 

Új pszichoaktív anyagok 

Az EMCDDA folyamatosan figyelemmel kíséri az új 
pszichoaktív szereket: a szintetikus kannabinoidokat, a szintetikus 
katinonokat, a fenetilaminokat, az opiátokat, a triptaminokat, a 
benzodiazepineket, az arilalkilaminokat és egy sor egyéb szert. 2014-
ben 101, 2015-ben 98 új szert azonosítottak, így a bejelentett 
anyagok száma 560 fölé emelkedett, amelyből 380-at (70%) az utóbbi 
5 évben fedeztek fel. (EMCDDA, 2016) 

Jelenleg az Eurobarométer fiatalokról és kábítószerekről 
szóló 2014-es gyorsfelmérése jelenti az Unió egészére kiterjedő 
egyetlen információforrást 15–24 éves fiatalok új pszichoaktív anyag 
használatáról. A kutatás eredményei szerint 28 uniós tagállamban a 
megkérdezett 15-24 éves fiatalok 8%-a (2011-ben 5%) számolt be „a 
kábítószerek hatásait utánzó anyagok” használatáról, 3 % pedig az 
elmúlt évi használatáról. 

A bejelentett anyagok listájában a szintetikus kannabinoidok 
és a szintetikus katinonok csoportja dominál, amelyeket gyakran a 
stimulánsok, illetve a kannabisz legális helyettesítőjeként árusítanak. 
2014-ben az összes lefoglalás csaknem 80%-át, a lefoglalt 
mennyiségnek pedig több mint 60%-át tették ki. A többi csoportba az 
ellenőrizetlen benzodiazepinek és az erős narkotikus 
fájdalomcsillapítók tartoztak, amelyek heroinként adhatók el. 
(EMCDDA, 2016) 2015-ben 24 új kannabinoidot azonosítottak, így az 
e csoportba tartozó szerek száma 160 fölé emelkedett. A szintetikus 
kannabinoidokat a kannabisz „legális” helyettesítőjeként, a 
fogyasztóvédelmi és gyógyszertörvények kijátszása érdekében 
„egzotikus füstölőkeverékként” és „nem emberi fogyasztásra” szánt 
termékként árusítják. Olyan kábítószerek, amelyek ugyanazon agyi 
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receptorokra hatnak, mint a THC, a természetes kannabiszban 
található fő hatóanyagok egyike. Hatásai azonban lényegesen 
súlyosabbak: tömeges mérgezéseket, sőt haláleseteket is jelentettek.  

Az EMCDDA által megfigyelt szerek második legnagyobb csoportját a 
szintetikus katinonok képezik, amelyekből 2015-ben 26-ot 
azonosítottak, így a megfigyelt katinonok száma 103 fölé emelkedett. 
Ezek a szerek jellemzően stimulánsok, például az amfetamin, az 
MDMA és a kokain „legális” helyettesítőjeként árusítják. A szintetikus 
katinonok 2014-ben az új pszichoaktív szerek összes lefoglalásainak 
több mint 15%-át tették ki, s a leggyakrabban lefoglalt öt katinon a 
mefedron (222 kg) és izomerei, a 3-MMC (388 kg) és a 2-MMC (55 
kg), valamint a pentedron (136 kg) és az alfa-PVP (135 kg) volt. Az 
alfa-PVP-hez Európában közel 200 akut mérgezés és több mint 100 
haláleset köthető. (EMCDDA, 2016) 

Magyarországon 2010 után az új pszichoaktív anyagok 
megjelenése jelentősen átformálta a kábítószerpiacot. Mivel ezek a 
szerek büntetőjogi kockázat nélkül beszerezhetőek voltak így a 
könnyű hozzáférhetőség miatt gyors ütemben terjedt el használatuk. 
(Horváth, 2014) A kannabisz mellett hazánkban is feltűntek a 
szintetikus kannabinoidok, a stimulánsok között a designer 
stimulánsok: elsősorban a katinonok, illetve újfajta 
amfetaminszármazékok. A stimulánsok közül néhány szer 
dominánsabban jelen volt a piacon: 2010-ben a mefedron, 2011-ben 
az MDPV, azt követően 2012-től a pentedron („pentakristály”), 2014-
ben pedig az α-PVP ért el említésre méltó részesedést a lefoglalási 
adatok szerint. (Csesztregi & mtsai., 2015: 21; Horváth, 2014) 

A tűcsere programok adatai jól mutatják az új pszichoaktív 
szerek berobbanását, és a függő szerhasználat piacának átalakulását 
az elmúlt években. Míg 2010-ben a tűcserébe járó intravénás 
szerhasználóknak kevesebb, mint 8%-a használt designer 
stimulánsokat (mefedron, MDPV, „pentakristály”, „zene”), addig 
2014-ben már 68%-uknak volt ez az elsődlegesen injektált szere.  
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1. ábra: A tűcsere programban részt vevő kliensek elsődlegesen 
injektált szer szerinti megoszlása 2009-2014 között 

 

(Forrás: Csesztregi & mtsai., 2015: 29) 

 

Magyarországon 2013-ban a kábítószerek okozta halálesetek 
körülbelül felében mutatták ki az új pszichoaktív anyagokat, a 31 
közvetlen túladagolásból 14 esetben jelen volt valamilyen 
pszichoaktív anyag (pentedron, alfa-PVP, MPA, p-metil-4-metil-
aminorex, stb.) (Csák et al., 2014). A Nemzeti Drog Fókuszpont 2015-
ös kezelőhely vizsgálatának eredményei alapján pedig a kábítószer-
probléma miatt kezelt kliensek között a dizájner stimulánsok 
használata volt a legjellemzőbb kezelést indokoló probléma. 
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(Csesztregi & mtsai., 2015) Mivel e szerek hatása rövidebb ideig tart, 
azért a fogyasztók gyakrabban injektálják azokat. Ebből kifolyólag a 
halálesetek és akut mérgezések száma is folyamatosan emelkedik. 

  

2. ábra: Becslések az Európai Unión belüli kábítószer-használatról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: EMCDDA, 2016: 13) 
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Mielőtt folytatja a legális keretek között fogyasztható 
szerekre jellemző fogyasztási adatok megismerését, tekintse meg az 
alábbi animációs filmet: 

https://www.youtube.com/watch?v=DRwgMSma49Y (Tartalom: 
Drogvilág c. animációs film, hosszúság: 5:30) 

Mi hangzik el a kisfilmben a legális drogokkal kapcsolatban? 

 

 

Alkohol 

Az alkohol a legelterjedtebb, depresszáns hatású drog, 
amelynek egészségi és társadalmi ártalmai egyaránt jelentősek. 
Ennek ellenére fogyasztása számos országban legális, és kulturálisan 
integrált. Ezzel párhuzamosan a fejlett világ egyik legnagyobb 
problémájának is tekinthető, a balesetek és betegségek 
(májzsugorodás, májrák, mérgezések, öngyilkosságok, stb.) több mint 
9%-áért felelős. A WHO 2014-es jelentése szerint 2012-ben a 
globálisan bekövetkezett halálozások 5,9%-át lehetett az 
alkoholfogyasztásra visszavezetni. Az alkoholprobléma Európát érinti 
a legnagyobb mértékben, a legtöbb alkoholt fogyasztó 10 ország 
mindegyike kontinensünkön található. Az európai népesség 66%-a 
rendszeres alkoholfogyasztó. (Jávorszkyné, 2014) 

A Központi Statisztikai Hivatal (2008) adatai szerint 
Magyarország a legtöbb alkoholt fogyasztó országok rangsorában a 
17. helyen áll, a WHO 2012 márciusában kiadott jelentése alapján 
pedig „a májcirózisos megbetegedések és az alkoholhoz köthető 
halálesetek tekintetében egyaránt élen jár Európában”. (Boros, 2014: 
289) A magyarok átlagos alkoholfogyasztása fejenként több mint 
tizennégy liter tiszta szesz egy évben, így a lista ötödik helyét foglaljuk 
el. (Boros, 2014) A KSH adatai szerint a nyilvántartott alkoholisták 

https://www.youtube.com/watch?v=DRwgMSma49Y
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száma 15 683 fő volt 2015-ben, a KSH szerint becsült számuk eléri a 
393 ezer főt. Az addiktológusok ennél jellemzően magasabb értéket 
tartanak érvényesnek, 800 ezer fő körülire téve az alkoholisták 
számát. 

Az iparosodott országokban a serdülőkor korai és késői 
szakasza között az alkoholfogyasztók aránya és a részegség 
előfordulásának, gyakoriságának dinamikus növekedése figyelhető 
meg. A fiatalok körében „normalizálódni” látszik a hétvégi 
lerészegedés, a nagyivás, ugyanis a „dolgozz keményen, 
játssz/szórakozz keményen” (work hard, play hard), illetve az „élvezet 
és szabadidő” (pleasure and leisure) szemlélet egyre inkább 
elterjedőben van a fiatalok körében (Arnold, 2014b). 

Az ESPAD-kutatások adatai szerint 2015-ben az 
alkoholfogyasztás főbb mutatói (pl. korai életkorban fogyasztók 
aránya, fogyasztás gyakorisága) egyértelműen csökkentek a 2011. évi 
adatokhoz képest, ugyanakkor növekedést tapasztalható az egy 
alkalommal elfogyasztott egy főre jutó mennyiségben. Ennek alapján 
azt valószínűsíthető, hogy a fiatalok ritkábban fogyasztanak alkoholt, 
mint korábban, de határozottan nagyobb mennyiséget isznak meg 
egy alkalommal. Ennek ellenére általánosságban elmondható, hogy a 
fiatalok túlnyomó többsége fogyaszt valamilyen rendszerességgel 
alkoholt, a fiatalok 17,1%-ára jellemző a havi, 16,1%-ára a heti 
italfogyasztás. (Arnold, 2014b; Elekes, 2016) 

A nagyobb gyakoriságú fogyasztás jellemzőbb a fiúkra és 
elsősorban tömény ital formájában történik. Emellett a sör, illetve a 
bor dominálja a fiatalok alkoholfogyasztását. Az egy főre jutó 
borfogyasztás alapján a magyar fiatalok 2009-ben egyértelműen 
Európa legnagyobb fogyasztójú fiataljai közé tartoztak. 

Az utolsó fogyasztási alkalomra vonatkozó mennyiségi 
adatok alapján az egy alkalommal elfogyasztott mennyiség tiszta 
szeszben számolva 79 ml/fő, ami jelentősen meghaladja a felnőttekre 
vonatkozó hasonló adatokat és jóval több (közel duplája) annál, amit 
az egészségügyben dolgozó szakemberek elfogadhatónak tartanak. 
Az ESPAD felmérés legújabb adatai szerint a diákok közel kétharmada 



69 
 

legalább egyszer volt már részeg az élete során, az előző hónapban 
lerészegedők aránya pedig 22,2%. Ennél jóval magasabb, 45,5% a 
nagyivók aránya, akik a megelőző hónapban egy alkalommal legalább 
5 vagy több italt fogyasztottak el. Emellett meglehetősen sokan 
számoltak be valamilyen alkohol okozta problémáról. A diákok 
38,6%-a ezt saját alkoholfogyasztásából kifolyólag említi, míg 53,9%-
uk más alkoholfogyasztásából eredően teszi szóvá a negatív 
következményeket. A saját alkoholfogyasztáshoz kapcsolódóan 
legnagyobb arányban valaminek az elvesztését vagy valamilyen 
személyes tárgynak a sérülését említették a fiatalok, de magas azok 
aránya is, akik alkohol hatása alatt komoly vitatkozásban vettek részt. 
A mások alkoholfogyasztása miatt megtapasztalt problémák közül 
pedig a legnagyobb arányba a privát helyen történt zaklatást, 
bosszantást említik. 

A korábbi adatfelvételekhez képest határozottabb társadalmi 
különbségek rajzolódnak ki az alkoholfogyasztási szokásokban. A 
gimnáziumban tanulókra, a magasabb iskolai végzettségű szülők 
gyerekeire, a teljes családban élőkre mérsékeltebb, kevésbé 
problémás alkoholfogyasztás jellemző. A szakiskolában tanuló diákok 
az érettségit nyújtó iskolák tanulóihoz képest másfélszer nagyobb 
arányban mutatnak nagyivási epizódokat, illetve kétszer nagyobb 
arányban fordul elő nálunk a heti kétszeri lerészegedés. (Arnold, 
2014b)  

A szülői kontroll hiánya, a különböző iskolai/családi 
problémákra utaló iskolai lógás és a gyakoribb „elmenős” szabadidő-
eltöltési formák növelik az alkoholfogyasztás problémásabb 
formáinak a gyakoriságát. Továbbá az eredményekből az is kiderül, 
hogy az átlag alatti anyagi helyzetben élők körében a legnagyobb a 
lerészegedők aránya és az egy alkalommal elfogyasztott mennyiség, 
viszont a legjobb anyagi helyzetben élők között a legelterjedtebb a 
nagyivás. 
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Dohányzás 

A dohányzás súlyos népegészségügyi, nemzetgazdasági 
probléma, világszerte az egyik leginkább megelőzhető haláloknak 
számít, azonban évente közel 6 millió ember haláláért felelős és több 
mint 500 milliárd dollár (114 billió forint) értékű gazdasági kárt okoz. 
Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, akkor 2030-ban 8,3 millió ember 
halála lesz a dohányzásnak tulajdonítható. Magyarországon 2010-
ben a dohányzás következtében 20.470 ember halt meg. (Balku, 
Demjén, Kimmel & Vitrai, 2013) 

A Felnőtt Dohányzás Felmérés eredményei szerint 2013-ban 
a felnőtt magyar lakosság 19%-a naponta, 2%-a alkalmanként 
dohányzott. A 2012-es adatokhoz viszonyítva jelentősen csökkent a 
dohányzók és különösen a naponta rágyújtók aránya: a dohányzók 
aránya 29%-ról 21%-ra, míg a naponta rágyújtók aránya 28%-ról 19%-
ra csökkent, a leszokottak aránya pedig 16%-ról 22%-ra emelkedett. 
2013-ra a dohányzók által elszívott cigaretták száma is csökkent 12,3 
milliárdról 8,3 milliárdra, valamint a gyári és sodort cigaretták 
megoszlási aránya is tovább változott, 31%-ról 37%-ra nőtt a sodort 
cigaretták aránya. Ezzel párhuzamosan az elektronikus cigaretták 
használatának aránya 2%-kal emelkedett. (Balku, Demjén, Kimmel, 
Varsányi & Vitrai, 2014) 

A Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés eredményei 
szerint 2013-ban a 18-34 éves korosztályban volt a legmagasabb az 
alkalmi dohányosok aránya, valamint a naponta dohányzó nők 
aránya is a fiatalok körében volt a legmagasabb. A GYTS felmérés 
eredményei szerint a fiatalok körében csökkent az alkalmi, viszont 
nőtt a naponta dohányzók aránya: míg 2012-ben a naponta dohányzó 
13-15 évesek aránya 7,5% volt, addig 2013-ra ez az arány 9,5%-ra 
emelkedett. Emellett nőtt a cigarettázást tíz éves kor előtt kipróbálók 
aránya is: a 2012-es felmérés eredményei alapján a 13-15 éves 
korosztály 13%-a próbálta ki 10 éves kora alatt a cigarettázást, míg 
2013-ban ez az arány 21,5%.  
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A 2015. évi ESPAD-kutatásban megkérdezett 9-10. évfolyamos diákok 
62,5%-a legalább egyszer kipróbálta már a dohányzást, 26,2%-uk 
rendszeres dohányzónak tekinthető (40 vagy több alkalommal 
dohányzott), egynegyedük pedig napi rendszerességgel cigarettázik. 
A gyakoribb, rendszeresebb dohányzás a fiúk körében elterjedtebb, 
de egyértelmű társadalmi különbségeket is mutat: az alacsonyabb 
presztízsű szakiskolákba járó (itt közel minden második fiatal napi 
rendszerességgel dohányzik), a községekben élő, az átlag alatti anyagi 
körülmények között élő diákok, továbbá azok, akiknek a szülei 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, illetve akiknek 
mindennapi nevelésében nincs jelen mindkét szülő, egyértelműen 
veszélyeztetettebbek a dohányzás szempontjából. Emellett a gyakori 
iskolai lógás, a gyakori bulizás és barátokkal való „lógás”, valamint a 
szülői kontrol hiánya szintén nagyobb fokú veszélyeztetettséget jelez.  

A 2015. évi adatok a dohányzás visszaszorulását, 
mérséklődését mutatják a fiatalok körében: csökkent a dohányzást 
korán elkezdők aránya és csökkent a cigarettát könnyen 
beszerezhetőnek tartók aránya is. Kedvezőtlen változás ugyanakkor, 
hogy a cigarettához kapcsolódó veszélytudat is csökkent, ugyanis 
nemcsak az alkalmi dohányzást, hanem a rendszeres cigarettázást is 
kevesebben tartják veszélyesnek 2015-ben, mint 2011-ben. (Elekes, 
2016) 

 

 

Energiaital és kávé 

Az elmúlt években a gazdasági recesszió ellenére is nőtt az 
energiaital-értékesítés volumene. Magyarországon pedig 2011-ben 
az előző évhez képest 240 ezer hektoliterrel több energiaital került 
értékesítésre. (Orgovány, 2012) A forgalmat annak ellenére is 
növekedés jellemzi, hogy ezek a termékek az alkoholmentes italok 
között a legmagasabb árkategóriába tartoznak.  
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A növekvő fogyasztás globálisan is jellemző, a fejlett 
országokban a 10-18 éves korosztályba tartozók kétharmada és a 10 
évesnél fiatalabbak 15%-a fogyaszt kisebb-nagyobb rendszerességgel 
energiaitalt. (HVG, 2014). A fogyasztási igény a fiatalabbak felé 
tolódik el, az elsődlegesnek minősülő fogyasztóközönségnek a 15-25 
éves korosztály tagjai számítanak.  

Milyen ártalmakra hívja fel a figyelmet az addiktológus 
az alábbi cikkben? 

http://mno.hu/csaladhalo/nem-drog-de-addiktiv-energiaitalok-
vonzasaban-1064071 (Tartalom: Czefernek Laura: Nem drog, de 
"addiktív” – Energiaitalok vonzásában. MNO, 2012. március 28.)  

A túlzott energiaital-fogyasztás számos problematikus 
viselkedésmód megjelenésének valószínűségét növeli: dohányzás, 
italozás, tiltott drogok használta, fizikai bántalmazás, illetve 
kockázatos szexuális magatartásformák. (Berényi, Farkas, Strausz & 
Tóth, 2011) Miller 2008-ban bevezette a „toxikus macsó személyiség” 
fogalmat, amellyel az energiaital elfogyasztása utáni olyan ideiglenes 
állapotot jelöl, „amely a tevékenységhez kapcsolódóan 
megnövekedett kockázatvállaláshoz, veszélyes viselkedésmódhoz és 
túlzott maszkulinitáshoz vezet”.  

Az ÁNTSZ egy 2012-ben kiadott közleményéből kiderül, hogy 
két hónap alatt 123 gyermek, illetve fiatal szorult ellátásra a túlzott 
energiaital-fogyasztás miatt, s mivel az egyének fogékonysága a 
pszichoaktív vegyületekkel szemben eltérő, ezért a rendszeres, 
teljesítménynövelés céljára történő fogyasztásuk komoly lehetséges 
veszélyeket rejt magában. (Grósz & Szatmári, 2012: 675) 

A legfrissebb ESPAD felmérés eredményei szerint 2016-ban a 
megkérdezett 9-10. évfolyamos fiatalok több mint fele (57,7%) ivott 
legalább egyszer valamilyen energiaitalt a kérdezést megelőző 
hónapban. Magas a többször, legalább 10 alkalommal fogyasztók 

http://mno.hu/csaladhalo/nem-drog-de-addiktiv-energiaitalok-vonzasaban-1064071
http://mno.hu/csaladhalo/nem-drog-de-addiktiv-energiaitalok-vonzasaban-1064071
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aránya is: 17,9%. A kérdezést megelőző hónapban a diákok közel 
egynegyede legalább egyszer ivott alkoholt energiaitallal együtt.   

Az energiaitalok fogyasztása inkább jellemző a hátrányosabb 
társadalmi körülmények között élő fiatalokra: a szakiskolában 
tanulókra (a szakiskolában tanuló diákok közel egyharmada tíz vagy 
több alkalommal ivott energiaitalt a kérdezést megelőző hónapban), 
a vidéken (községekben) élőkre, illetve azokra, akik szülei 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek és anyagi helyzetük 
az átlagnál rosszabb. 

A kávé fogyasztása is elterjedt a magyarországi 
középiskolások között. Az előző hónapban legalább egyszer 
fogyasztók aránya 63,1%, egynegyedük napi rendszerességgel iszik 
kávét. 

Míg a ritkább fogyasztásra utaló havi prevalenciaérték a 
fővárosban élőkre/tanulókra, a magasabb iskolai végzettségű szülők 
gyerekeire jellemző inkább, addig a gyakoribb, napi rendszerességű 
kávézás inkább jellemző a vidéken élő, szakiskolában tanuló, 
alacsonyabb iskolai végzettségű és átlag alatti anyagi helyzetben élő 
szülők gyerekeire. (Elekes 2016) 
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Madácsy József: Mérföldkövek az addiktológiai 
segítés történetében. Kölcsönös- és önsegítő 
mozgalmak 

 

A fejezet célja az addiktológiai segítés fejlődésében megjelenő 
mérföldkövek felvázolása, különös tekintettel az önsegítő 
mozgalmakhoz kapcsolódó folyamatokra, a kölcsönös- és önsegítés 
történeti alakulására, típusaira, illetve a szenvedélybetegségről és a 
felépülésről kialakított felfogására. 

 

A kölcsönös- és önsegítés fogalma 

„Az önsegítő csoportok a kölcsönös segítésre és egy speciális 
cél elérésére alakult önkéntes, kiscsoportos struktúrák. Rendszerint 
azonos élethelyzetű emberek hozzák létre, egymás kölcsönös 
segítésére. Társulásuk célja egy közös szükséglet kielégítése, közös 
fogyatékosság vagy életbevágó probléma leküzdése, a kívánt 
társadalmi illetve személyes változás előidézése. Az ilyen csoportok 
kezdeményezői és tagjai úgy látják, szükségleteiket nem teljesítik 
vagy nem tudják teljesíteni a meglévő szociális intézmények. Az 
önsegítő csoportok a szemtől szembeni interakciókat és a tagok 
felelősségét hangsúlyozzák. Gyakran anyagi segítséget és érzelmi 
támogatást egyaránt nyújtanak; gyakran egy „ügy”-re orientáltak, és 
olyan ideológiát vagy értéket hirdetnek, melyek révén tagjaik 
fokozottabb mértékben nyerhetik el személyes identitásukat.” (Katz 
és Bender definícióját idézi: Baráth, 2005: 48-49).  

 

Emelje ki a kulcsszavakat a fenti definícióból! 
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Az önsegítő csoportok típusai 

Az önsegítő csoportokat számos módon megkísérelték 
osztályozni. Csepeli és Baráth az alábbi szempontok szerint alkotott 
négy fő típust: 

 Az alkalmazkodást vagy a változást támogatja? 
 Az egyéni sorsot vagy a közösségi sorsot tartja szem előtt? 

 

1. ábra: Az önsegítő csoportok Csepeli és Baráth szerinti tipológiája  

 
(Forrás: Baráth, 2005: 54) 

 

Első ránézésre úgy tűnik, hogy a szenvedélybetegek önsegítő 
csoportjai könnyen besorolhatók a betegségkezelő csoportok közé. A 
besorolás mégsem ilyen egyszerű. Egyrészt a szenvedélybetegek 
önsegítő csoportjai maguk is nagyon különbözőek lehetnek: nem 
túlzás azt mondani, hogy világszerte szinte naponta alakulnak 
különböző önsegítő csoportok. Attól függően például, hogy milyen 
jellegű betegségnek (gyógyítható vagy nem gyógyítható etc.) tartják 
a szenvedélybetegséget, máris jelentős mértékben különbözhetnek 
egymástól. Másrészt egy-egy önsegítő csoport programját, céljait 
szemügyre véve nem biztos, hogy egyértelműen eldönthető: az 
alkalmazkodást vagy a változást, az egyéni vagy a közösségi sorsot 
tartják-e szem előtt. Példaképpen hozhatjuk fel az Anonim 
Alkoholisták (A.A.) közösségét. A szenvedélybetegséget 
gyógyíthatatlannak tartják, ami alkalmazkodást igényel, viszont a 
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felépülésben döntő elemnek tekintik a mély lelki változást. Másfelől, 
miközben az A.A. tagjai számára saját, egyéni felépülésük a tét, 
egyúttal azt is hangsúlyozzák, hogy az egyéni felépülés a közösség 
meglététől függ. 

Az önsegítés fogalmában eleve benne van, hogy a segítő és 
segített azonos, azaz saját erőforrásaira támaszkodik. Ebből a 
szempontból közelítve megkülönböztethetjük a szenvedélybetegek 
„valódi” önsegítő csoportjait – az egyszerűség kedvéért a valódi szót 
elhagyhatjuk –, illetve kvázi-önsegítő csoportjait. 

 Az önsegítő csoportokban csak a közös problémában érintett 
személyek vannak jelen, külső szakemberi segítség nincs, illetve 
nem fogadnak el külső anyagi segítséget.   

 Ezzel szemben a kvázi-önsegítő csoportok ugyan szintén 
támaszkodnak a közös problémával rendelkező csoport erejére, 
azonban „külső” szakemberi (pap, lelkész, pszichológus, orvos, 
szociális munkás etc.) vezetéssel működnek. A kvázi-önsegítő 
csoportok másik ismérve lehet, hogy elfogadnak külső anyagi 
segítséget. 
 

A szenvedélybetegek önsegítő csoportjai – a fentieken túl – 
aszerint is különbözhetnek, hogy milyen típusú 
szenvedélybetegséggel (alkoholizmus, drogfüggőség, kóros 
játékszenvedély, társfüggőség stb.) küzdő egyéneket foglalnak 
magukba. 

 

Mi a különbség az önsegítő csoportok és a kvázi-önsegítő 
csoportok között? 
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A szenvedélybetegek önsegítő csoportjainak elterjedtsége 

Keith Humpreys és Baráth Árpád a szenvedélybetegek 
önsegítő csoportjairól közelítő (korántsem teljes) nemzetközi 
áttekintést ad, melyet az alábbi táblázatban láthatunk (Humpreys, 
2004; Baráth, 2005): 

 

1. táblázat: Szenvedélybetegek néhány önsegítő közössége 
világszerte 

Szervezet Ország Év Tagság  Külső 
finanszírozás 

Anonim 
Alkoholisták 

Világszervezet 2002 2.2 
millió fő 

Nincs 

Absztinensek 
Klubjai 

Lengyelország 1990
-es 
évek 

7-40 
ezer fő 

Kormányzati 

Al-Anon/ 
Alateen 

Világszervezet 1999 390 ezer 
fő 

Nincs 

All Nippon 
Sobriety 
Assn/The 
Sobriety 
Friends Soc. 
(Danshukai) 

Japán 1990
-es 
évek 

50 ezer 
fő 

Kormányzati 

Kékkereszt 
(Croix Bleue) 

Világszervezet 1990
-es 
évek 

15-17 
ezer fő 

NGO 

Kezelt 
Alkoholisták 
Klubjai 

Délszláv-  
Olasz 

1990
-es 
évek 

8-900 
csoport 
25-40 
ezer fő 

Kormányzati 

Szabad Élet 
(Vie Libre) 
 

Franciaország 1993 20 ezer 
fő 

Nincs 
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Zsidó 
Alkoholisták, 
Kémiai Függő 
Személyek 
és Jelentős 
Mások 

USA 1998 1100-
1300 fő 

Nincs 

Láncszemek Svédország 
Dánia 
Norvégia 

1990 17500 
fő 
5 ezer 
fő 
300 fő 

Kormányzati 

Mérséklő 
Kezelés 

USA/Internet 2001 50 ezer 
fő 

NGO 

Névtelen 
Anyagosok 
(NA) 

Világszervezet 2001 19 ezer 
csoport 

Nincs 

Névtelen 
Dohányosok 

Világszervezet 2002 5-10 
ezer fő 

Nincs 

Oxford 
Házak 

USA, Kanada, 
Ausztrália 

- 9-10 
ezer fő 

Kormányzati 

Pui Hong 
Önsegítő 
Egyesület 
 

Kína 1990
-es 
évek 

1900-
2450 fő 

Kormányzati 

Ésszerű 
Felépülés 

USA 1998 5 ezer 
fő 

NGO 

SMART 
Recovery 

USA - 2 ezer 
fő 

NGO 

SOS/Életcsen
gő 
Világi 
Felépülés 

USA - 3 ezer 
fő 

Nincs 

Nők a 
Józanságért 

USA 1997 1-2 ezer 
fő 

Kormányzati 
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Magyarországon egyaránt jelen vannak önsegítő és kvázi-
önsegítő csoportok. Említsünk néhányat a hazai kvázi-önsegítő 
csoportok közül: 

 

Alkoholizmus Elleni (AE) Klubok 

Az Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos 
Szövetsége több szervezetet tömörít magába, pl. az Alkoholmentes 
Klubok, az Ifjúsági Alkoholmentes Klubok, az Alkoholizmus Elleni 
Klubok, az Álom Klub, a Remény Egyesület etc. Ezek közül a 
legelterjedtebbek a gyakran orvosi irányítással működő AE Klubok, 
amelyek már a rendszerváltozás előtt is léteztek. Ma kb. 60-80 
csoportjuk működik, ami hazai viszonylatban jelentős számnak 
mondható. Az AE Klubok a gyógyuló alkoholbetegek támogatása 
mellett prevenciós tevékenységgel, tanácsadással, helyi közéleti 
szerepvállalással is foglalkoznak. Támogató közösséget teremtenek, 
de nem jellemző náluk a problémára fókuszálásnak az az intenzitása, 
amely az anonim, 12 lépéses közösségeknél fellelhető, inkább a 
szabadidő közös eltöltése dominál. 

 

KASZ – Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (Budapest) 

Az egyházi kezdeményezésű szervezetek közül egyik, a Katolikus 
Alkoholistamentő Szolgálat 1985 óta működik. A Szolgálat 
tevékenysége elsősorban közösségi összejövetelek – többnapos 
lelkigyakorlatok, lelki napok – szervezéséből, személyes lelki 
gondozásból áll. Önsegítő csoportjuk is indult szenvedélybetegek és 
hozzátartozók részére.  A Szolgálat munkája a közösség erejére és 
támogatására épül. 2005-ben indult el Szenvedélybeteg-segítő Lelki 
Központjuk a Szent Erzsébet Karitász Központ keretein belül. 

 

Magyar Kékkereszt Egyesület 

Az egyházi kezdeményezésű szervezetekre további példa a 
Magyarországi Református Egyház Kékkereszt Egyesülete. A 
Kékkereszt Egyesület már a XIX. század végén létrejött 
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Magyarországon is a nemzetközi szervezet (Croix Bleue) 
segédletével. A pártállami időszakban többször betiltották, 1989-ben 
azonban újraalakult a Református Iszákosmentő Misszió (RIM) 
részeként. 1993-tól önálló egyesület, de szorosan együttműködik a 
RIM-mel, s főleg a dömösi rehabilitációs intézményből kikerülők 
utógondozásában vesz részt. 49 csoportot működtet országszerte, 
lelkészi irányítással. Tevékenységük lényege a csoportos támogatás – 
segítenek a problémamegoldásban, de az önálló életvitelt 
szorgalmazzák, nem oldják meg a problémákat egymás helyett. 

 

A fentiek mellett (valódi) önsegítő csoportok is fellelhetők 
Magyarországon: 

 

Gamma gt 

Az elnevezés az alkoholizmus diagnózisában használatos mérésre 
utal: ha a vérben magas a gamma-glutamil transzferáz enzim szintje, 
az májkárosodásra utal, amely sok esetben túlzott 
alkoholfogyasztásból ered. A Gamma gt-nek mintegy tucatnyi 
csoportja működik országszerte. Működésmódja hasonlít a 12 
lépéses anonim közösségekéhez, azonban magát a 12 lépést nem 
alkalmazzák. Nem vallási közösség, de szoros kapcsolatot tart fenn a 
Katolikus Alkoholistamentő Szolgálattal (KASZ). A Gamma gt 
csoportok önsegítő csoportok, nem állnak semmilyen külső (szakmai, 
orvosi, vallási) irányítás alatt. A csoportokon bárki részt vehet, akinek 
gondja van az alkohollal, és szándékában áll változtatni. Külön 
csoportjuk van a hozzátartozók valamint a nők segítésére. Alapelvük 
a csoporttitok: a csoportokról semmilyen információ nem kerülhet ki, 
amelynek alapján valamely csoporttag azonosítható lehet. Ez a 
csoporttagok számára védelmet jelent, s egyúttal erősíti a bizalmat – 
a csoporton belül ugyanis az őszinteség a legfontosabb gyógyító erő.  
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12 lépéses anonim közösségek 

A 12 lépéses anonim csoportok a szenvedélybetegek világszerte, 
illetve hazánkban is legnagyobb számban elterjedt csoportjai. 
Nagyobb elterjedtségük okán e típust az alábbiakban részletesebben 
tárgyaljuk. 

Mi a különbség az önsegítő és a kvázi-önsegítő csoportok 
között? 

 

 

A 12 lépéses anonim közösségek nemzetközi terjedése, típusai 

A 12 lépéses önsegítő mozgalom fejlődését – egy lehetséges 
korszakolás szerint – három nagy szakaszra oszthatjuk.  

1. Az első az úttörés és az amerikai társadalomban való 
„letelepedés” időszaka az 1930-as évek közepétől, a 12 lépéses 
programot kidolgozó Anonim Alkoholisták (A.A.) közösségének 
megalakulásától kezdődően. Az A.A. programja kifejezetten az 
alkoholizmusukkal küzdők számára kínált kapaszkodót a 
talpraálláshoz egy azonos problémával küzdő laikus közösség 
kölcsönös- és önsegítése révén.  

2. A mozgalom fejlődésének második szakaszában, a II. 
világháború után az A.A. kezdeményezése fokozatosan túlnőtt az 
alkoholizmus keretein, s a 12 lépéses módszer az alkoholisták 
családtagjai, illetve más szenvedélybetegek körében is alkalmazásra 
került. Az 1950-es években létrejöttek az Al-Anon Családi Csoportok 
alkoholisták családtagjaiból, a Névtelen Drogfüggők (NA), illetve a 
Névtelen Szerencsejátékosok (GA) csoportjai. A kör a következő 
évtizedekben tovább bővült a Kényszeres Túlevők (OA) és az Anonim 
Felnőtt Gyermekek (ACA) közösségével, az érzelmi (EA), szerelmi és 
szexuális függőségekben (SLAA, SAA, SA), társfüggőségben (CODA) és 
munkaalkoholizmusban (WA) szenvedők csoportjaival. Ez a trend 
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Amerikában az 1980-as évekre olyannyira megerősödött, hogy 
Arminen (1998: 16) „pszichospirituális felépülési kultúrának” nevezi. 
Minthogy folyamatosan születnek újabb és újabb közösségek, ma 
már alig lehet megszámlálni a különböző fajta 12 lépéses 
csoportokat.  A mozgalom természetesen nemcsak az 
alkoholizmusból való felépülés keretein, hanem ezzel párhuzamosan 
Észak-Amerika határán is túllépett, s világméretűvé növekedett.  

3. Végül a 12 lépéses józan (szub)kultúra terjedésében újabb 
mérföldkövet jelenthet – bár ezzel kapcsolatban ajánlatos egyelőre 
csupán óvatos, kérdőjeles megfogalmazásokkal élni –, hogy lassan 
kinőni látszik a szenvedélybetegség kereteit. Robert Lefever (1988) 
például felveti a módszer haldoklók és gyászolók körében történő 
alkalmazásának lehetőségét, Baráth Árpád (1996) és munkatársai a 
háborús traumát szenvedettek közötti alkalmazás lehetőségeivel 
foglalkoztak a délszláv háborút követően. További példaként 
említhető, hogy a módszert máris alkalmazzák borderline 
szindrómában szenvedők (BA), illetve szexuálisan bántalmazottak és 
incesztust (SIA) átéltek. Maguk a józanodó szenvedélybetegek is 
gyakran hangoztatják, hogy a 12 lépéses módszer bárkinek, akár nem 
szenvedélybetegeknek is hasznára válhat. Erre már címében is utal 
Hirschfield The Twelve Steps for Everyone… Who Really Wants Them 
(A tizenkét lépés mindenkinek… aki igazán akarja) című könyve, 
amelyben a szerző úgy vélekedik, hogy a módszer korunk érzelmi és 
spirituális kiüresedettségnek egyik lehetséges ellenszere. 

 

A 12 lépéses anonim közösségek hazai elterjedtsége 

Magyarországon a 12 lépéses anonim közösségek csak a 
demokratikus átalakulás után kezdhettek el megjelenni. Az alábbi 
táblázatban látható, hogy jelenleg mely csoportok vannak jelen 
hazánkban.  
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2. táblázat: Szenvedélybetegek 12 lépéses anonim közösségei 
Magyarországon 

12 lépéses anonim közösségek Az Interneten feltüntetett 
magyarországi gyűlések 
száma 2016 novemberében 
(nem számolva az online 
gyűléseket) 

A.A. – Anonim Alkoholisták 178 

NA – Névtelen Drogfüggők 36 

Al-Anon/Alateen Családi Csoport 
(alkoholisták családtagjainak) 

31 

ACA – Anonim Felnőtt 
Gyermekek 
(sérült családban felnőtteknek) 

17 

GA – Névtelen 
Szerencsejátékosok 

10 

SLAA – Anonim Szex és 
Szerelemfüggők 

3 

RCA – Anonim Gyógyuló Párok 2 

CODA – Névtelen Társ- és 
Kapcsolati Függők Csoportja 

2 

OA – Anonim Túlevők 2 

NICA – Névtelen Dohányosok 1 

WA – Névtelen 
Munkaalkoholisták 

1 

 

Keresse fel az alábbi linkeken a magyarországi Anonim 
Alkoholisták és a Névtelen Drogfüggők (Narcotics Anonymous) 
honlapját. Írjon le 2-2 lakóhelyéhez közelebbi várost, ahol gyűléseket 
tartanak! Online elérés: 

http://www.anonimalkoholistak.hu/  

http://www.na.info.hu/  

http://www.anonimalkoholistak.hu/
http://www.na.info.hu/
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Az Anonim Alkoholisták 

A 12 lépéses anonim közösségek közül az A.A. volt az első, más 
típusú szenvedélybetegek 12 lépéses közösségei az ő felépülési 
programját vették át. Érdemes tehát áttekintenünk az A.A. 
közösségének történetét, betegségfelfogását, programját és 
működését, ezzel egyben betekintést nyerve a mintába, amelynek 
alapján a többi hasonló közösség is működik. 

Az Anonim Alkoholisták önmagukról alkotott 
meghatározásuk szerint „olyan férfiak és nők közössége, akik 
megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és reményüket 
azért, hogy megoldhassák közös problémájukat, és segíthessenek 
másoknak felépülni az alkoholizmusból. A tagság egyetlen feltétele az 
ivással való felhagyás vágya. Az A.A.-tagság nem jár illetékkel vagy 
díjjal, mi önellátók vagyunk saját hozzájárulásainkból. Az A.A. nem 
szövetkezik semmiféle szektával, felekezettel, szervezettel vagy 
intézménnyel, nem politizál; nem kíván semmiféle vitába 
bocsátkozni, nem támogat, és nem ellenez semmilyen ügyet. 
Elsődleges célunk józannak maradni, és segíteni más alkoholisták 
józanodását.” 

Szükséges feltétele-e az A.A.-ba való belépésnek, hogy a 
tagságért folyamodó személy belépésekor már ne fogyasszon 
alkoholt? 

 

Az A.A. betegségfelfogása 

Az A.A. alapítói – sok más alkoholistával együtt – a 20. század 
első harmadának Amerikájában azzal szembesültek, hogy az 
orvostudomány nem képes gyógymódot adni alkoholizmusukra. Az 
A.A. ugyanakkor azt az álláspontot képviselte – az alkoholizmust 
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morálisan elítélő közgondolkodással szemben –, hogy az 
alkoholizmus nem bűn vagy gyengeség, hanem betegség, amely 

 gyógyíthatatlan: óvintézkedésekkel ugyan tünetmentessé tehető 
(mint a cukorbetegség), de teljességgel nem gyógyítható, a beteg 
hosszabb szünet után sem lesz képes a mértékletes ivásra;  

 súlyosbodó (progresszív): azaz amennyiben a beteg folytatja az 
alkoholfogyasztást, a betegség fokozatosan egyre súlyosabb 
tünetekben jelentkezik; 

 halálos: a betegség előrehaladásának végállomása a halál. 
 

A betegség három szinten jelentkezik: 

 Fizikai szinten allergiaszerű túlérzékenységként: az 
alkoholistáknál már kis mennyiségű alkohol bevitele a további 
ivás ellenállhatatlan, rohamszerű folyamatát indítja el. 

 Pszichikai szinten megszállottságként jelentkezik: a beteg hiába 
tudja, hogy akár kis mennyiség elfogyasztása után már nem képes 
ellenállni a további ivásnak, mégis kényszeresen ismétlődő 
módon megissza a folyamatot elindító első pohár italt. 

 A betegség harmadik, spirituális szintje az önközpontúságban 
jelölhető meg. Az alkoholista – legtöbbször éppen csökkent 
önértékelése miatt – túlságosan „nagy egóval” rendelkezik, egész 
világa önmaga körül forog. Ebből erednek az „alkoholista 
karakterre” jellemző jellemhibák, mint az önsajnálat, mások 
vádolása, neheztelés, félelmek, halogatás, büszkeség, megfelelni 
vágyás stb. Az A.A. szerint a betegség e spirituális szintje az 
alkoholizmus tulajdonképpeni forrása, eredője. 

 
Mi az A.A. válasza a fenti betegségszintekre? 

 A fizikai problémára az alkoholtól való teljes tartózkodás, 
absztinencia a megoldás. 

 A lelki-mentális problémára az A.A. gyűlésekre járás, illetve az 
A.A. programjának követése jelenthet egyfajta megoldást – az 
A.A. nem tekinti saját módszerét az egyetlen lehetséges 
megoldásnak. 
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 A betegség spirituális szintje maga is spirituális megoldást 
igényel: egy az alkoholista által saját hite, belátása alapján 
választott felsőbb erőnek való önátadást. 

 

 A fentiekhez kapcsolódóan az A.A. a nem ivás kétféle 
formáját különbözteti meg: 1) Szárazság: olyan absztinens állapot, 
amelyet önerőből ér el az alkoholista, s amelyet görcsös erőfeszítés, 
a nem-ivás boldogtalansága jellemez, s amely legtöbbször az aktív 
alkoholizmusba való visszaeséssel végződik. 2) Józanság: nem 
pusztán a nem ivás negatív állapota, hanem valódi szabadság, 
amelyben az egyén szermentesen kielégítően jól érzi magát. Ez az 
A.A. szerint nem érhető el önerőből, hanem csak egy felsőbb erő 
segítségével lehetséges. Az A.A.-ban felépülők célja a józanság 
elérése. 

Miután az A.A. jelentős sikereket ért el alkoholisták 
felépülésének elősegítésében, a 20. század közepétől fokozatosan az 
orvostudomány is átvette azt az elképzelését, hogy az alkoholizmus 
valójában betegség. Részletkérdésekben ugyan az orvostudomány 
vitatja az A.A. kezdeti elképzelését, például az nem nyert igazolást, 
hogy az alkoholizmus egyfajta allergia lenne, azonban maga az az 
elgondolás, hogy az alkoholizmus – illetve a többi függőség – 
betegség, mára uralkodó szakmai állásponttá vált. Az 
orvostudományi kutatások hatására az A.A. is feladta az allergia-
elképzelést, helyette ma már inkább alkohol-érzékenységről 
beszélnek a közösségben. 

Kösse össze az összetartozó párokat! 

1) alkoholérzékenység  A) önátadás a felsőbb erőnek 

2) önközpontúság  B) gyűlésekre járás, programkövetés 

3) megszállottság  C) absztinencia 

 

Írja le röviden, mi a különbség a szárazság és a józanság között! 
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Az A.A. felépülési programja 

Az A.A. egy tizenkét lépésből álló felépülési programot 
dolgozott ki az alkoholizmusból felépülni törekvők számára: 

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben –
, hogy életünk irányíthatatlanná vált. 

2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő 
helyreállíthatja lelki egészségünket. 

3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk 
szerinti Isten gondviselésére bízzuk. 

4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk 
magunkról. 

5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak 
hibáink valódi természetét. 

6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson 
bennünket mindezektől a jellemhibáktól. 

7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására. 

8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, 
és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani. 

9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, 
kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve. 

10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul 
beismertük, amikor hibáztunk. 

11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos 
kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csak azért 
imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és hogy 
legyen erőnk a teljesítéséhez. 

12. E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, 
megpróbáltuk ezt az üzenetet alkoholistákhoz eljuttatni, és ezeket az 
elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.  
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Megjegyzésként fűzzük hozzá a tizenkét lépéshez, hogy bár 
ez az 1939-ben megjelent, és ma is változatlanul hagyott 
programleírás Istent említi, az A.A. nem vallási közösség, és 
programjának követése nem követel vallásos hitet. A program csupán 
egyfajta spiritualitást igényel, azt, hogy a felépülő higgyen valami nála 
nagyobb erőben. Ez egyéni felfogás szerint lehet Isten, a Természet, 
az A.A. közössége, vagy bármilyen egyéb felsőbb erő. 

Emelje ki kulcsszavakban a tizenkét lépés lényegi 
mozzanatait! 

 

 

Az A.A. tizenkét hagyománya 

Míg a tizenkét lépés az egyének által követendő felépülési 
programot foglalja össze, a tizenkét hagyomány a közösség 
egészének működési elveit írja le. 

1. Közös boldogulásunk álljon az első helyen, személyes 
felépülésünk az A.A. egységétől függ. 

2. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik – egy 
szerető Isten –, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink 
csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók. 

3. Az A.A. tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya. 

4. Legyen minden csoport független, kivéve azokat az ügyeket, 
amelyek más csoportokat, vagy az A.A. egészét érintik. 

5. Minden csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa 
üzenetét a még szenvedő alkoholistához. 

6. Egy A.A. csoport soha ne adja pénzét, nevét vagy támogatását 
semmilyen kapcsolódó intézménynek vagy külső vállalkozásnak, 
nehogy pénzzel, tulajdonnal és presztízzsel kapcsolatos problémák 
eltérítsék elsődleges céljától. 
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7. Minden A.A. csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a 
külső hozzájárulásokat. 

8. Az Anonim Alkoholisták Közössége maradjon mindig 
nemhivatásos, bár szolgálati központjaink alkalmazhatnak hivatásos 
szakembereket. 

9. Az A.A. maga soha ne szerveződjék, de alakíthatunk szolgálati 
testületeket vagy bizottságokat, amelyek közvetlen felelősséggel 
tartoznak azoknak, akiket szolgálnak. 

10. Az Anonim Alkoholisták Közösségének nincs véleménye külső 
ügyekről, ezért az A.A. név soha ne legyen bevonható nyilvános 
vitába. 

11. A nyilvánossághoz való viszonyunk alapja elsősorban a vonzerő, 
nem a reklám. Személyes névtelenségünket mindig meg kell őriznünk 
a sajtóban, a rádióban és a filmekben. 

12. Hagyományaink spirituális alapja, a névtelenség mindig 
emlékeztet bennünket arra, hogy az elvek előbbre valók az egyes 
személyeknél. 

 Emelje ki kulcsszavakban a tizenkét hagyomány lényegi 
mozzanatait! 

 

 

Megjegyzések az A.A. működéséhez 

Az A.A. világszervezet, „szolgálati központja” New Yorkban 
található. A közösség alulról szerveződik: legfontosabb egységei a 
kisebb A.A. csoportok. A csoportok, illetve a tagság számára 
nincsenek kötelező előírások, csak ajánlások. 

Az A.A. elutasítja a hatalmi szerveződést. Akik a közösségben 
tisztséget töltenek be (gyűlésvezető, pénztáros stb.), csupán 
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szolgálatot teljesítenek, s ezeket meghatározott idő után átadják 
másoknak. 

A csoport a hasonló problémák, tapasztalatok megosztását 
és közös megélését célozza. Egy-egy csoport általában heti 
rendszerességgel gyűlésezik. A tagok önkéntesen megszólalva, 
mások minősítését kerülve, önmagukról beszélnek. A 
megszólalásokat rögzült bemutatkozási formula vezeti be: „Sziasztok, 
X (keresztnév) vagyok, alkoholista.” A vitákat megelőzendő 
közvetlenül nem reagálnak egymásra, bár utalásokkal 
kapcsolódhatnak az előttük szólókhoz.  

Léteznek nyitott gyűlések, amelyekre bárki, aki érdeklődik az 
A.A. iránt, bemehet. 

A közösségi élmény megtapasztalására a csoportgyűlések 
mellett szélesebb körű, általában évi rendszerességgel tartott területi 
és országos találkozókon, illetve kötetlen összejöveteleken is van 
lehetőség.  

Az A.A. ajánlásai között szerepel, hogy a józanodóknak legyen 
szponzoruk, egy velük lehetőleg egynemű, a józanodásban 
idősebb/tapasztaltabb segítőjük, akikkel legbelsőbb problémáikat 
megoszthatják. 

Az A.A.-ban gyakran használnak „szlogeneket”, tömören 
megfogalmazott ajánlásokat, amelyek a felépülést segítik. Ilyen 
például a „Csak a mai nap.”, azaz  a józanodó ne a beláthatatlan 
múltban és jövőben élje az életét, az a lényeges, hogy a jelenben, a 
mai napon mit tesz és mit nem tesz. 

 

 

Minnesota-modell 

Végezetül ejtsünk szót arról, milyen hatással vannak a tizenkét 
lépéses csoportok az addiktológiai (szenvedélybeteg-) 
ellátórendszerre. Arra már utaltunk, hogy a 20. században az A.A. 
hatására terjedt el a függőség betegségként való felfogása. A tizenkét 
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lépéses módszernek van a mai ellátásokra egy közvetlenebb hatása 
is: egyes kórházakban (pl. a Szigetvári Addiktológiai Osztály), 
rehabilitációs intézményekben (pl. a Mérfödkő Egyesület), illetve 
szociális intézményekben (pl. a Bázis Addiktológiai Szolgálat) terápiás 
módszerként alkalmazzák a tizenkét lépést. Ezt először a Minnesota 
államban működő Hazelden Intézetben tették meg, ezért Minnesota-
modellnek nevezzük. A Minnesota-modell szerint működő ellátások 
főbb ismertetőjelei: 

 a tizenkét lépés alkalmazása intézményi ellátás keretei 
között; 

 multiprofesszionális szakmai stáb (több szakma képviselője 
jelen van a stábban, szociális munkás, pszichológus, 
pszichiáter stb.); 

 a professzionális segítők mellett talpraállt szenvedélybeteg 
segítők alkalmazása. 

 
Ugyanakkor ezeket az ellátási formákat ne keverjük össze magukkal a 
tizenkét lépéses önsegítő csoportokkal! Az önsegítő csoportok őrzik 
saját függetlenségüket, és határozottan megkülönböztetik magukat 
azoktól az intézményi ellátásoktól, amelyek használják a 
módszerüket, illetve ilyen intézményeket maguk sem működtetnek. 

Milyen terápiás módszert alkalmaznak a Minnesota-
modellben működő intézményekben? 

Vegyen részt egy szabadon választott, 
szenvedélybetegeket támogató önsegítő csoport nyitott gyűlésén! 
Írja le élményét egy oldalban az alábbi elemek szerepeltetésével: 

- lényeges tartalmak (általánosítva, személyek azonosítása nélkül!); 
- kapcsolható szakmai ismeretei (olvasmányok stb.); 
- szubjektív észrevételek, megfigyelések; 
- milyen hatással volt Önre az élmény. 
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Kelemen Gábor: Szemléleti alapok: az új felépülési 
modell 

 
E fejezet célja a következő:  

 történelmi és társadalmi beágyazás; 

 a modernizmus hatásának megvilágítása a függőség 
problematizálásában; 

 a Névtelen Alkoholista mozgalom jelentőségének 
tudatosítása;  

 a felépülők által kialakított józan kultúra főbb 
sajátosságainak bemutatása; 

 az ártalomcsökkentő modell kockázatcsökkentésben 
betöltött szerepének megértése;  

 az ártalomcsökkentést magában foglaló új felépülési modell 
lényegének érzékeltetése; 

 a média funkciójának áttekintése a felépülésről való tudás, 
attitűd formálásában s a felépülés kultúrájának alakulásában; 

 a felépülési tőke fogalmának, tartalmának, gyakorlati 
szerepének ismertetése; 

 az élettörténet és a lélektörténet különbségének 
felismerése. 

Az addikció a modern élet egyik legáltalánosabb jelensége. 
Habár a történelmi, néprajzi és összehasonlító kutatások adatai 
szerint legalább négyezer éve minden emberi társadalom ismer és 
használ bódulatkeltő, illetve tudatmódosító szereket, a használathoz 
fűződő elvárások és a használati módok nagyon eltérőek. A 
várakozások skálája igen széles. Kultúránként eltérően, a 
kommunikációs gátlások oldásától a spirituális átlényegülésig 
rengeteg hatást remélnek az emberek a szerhasználattól. Mindössze 
két közös tényező ismerhető fel valamennyi szerhasználó 
társadalomban: a kábulat (más szóval mámor vagy illumináció) és az 
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átmeneti érzelmi kiszállás (a mindennapi rutin kikapcsolása, 
szüneteltetése). A kábulattal és kiszállással kapcsolatos magatartás 
kisebb-nagyobb mértékben minden időkben előforduló, 
zavarkeltőnek felfogott hatását különféle módokon (pl. a használat 
engedélyezésének speciális alkalmakhoz kötésével, egyes szerek 
használatának tiltásával) szabályozták. Az érzelmek kétfaktoros 
elméletének kísérleti igazolása óta tudjuk, hogy a kábítószerek és 
egyes viselkedésformák alkalmasak érzések gerjesztésére s azok 
intenzitásának fokozására, de az érzelmek minősége a helyzet 
felfogásától, annak tudatos értékelésétől függ.  Az úgynevezett 
kontrollvesztés csak az önirányított, független egyedi életet lehetővé 
és egyben eszménnyé tévő modernitás korában vált a problémás 
szerhasználat legáltalánosabb jellemzőjévé. A társadalom világivá 
válása az egyház és a vallásos hit erejének nagymérvű gyengülését, 
ezzel együtt az üdvözülés elvesztésétől való félelemkeltés 
viselkedésszabályozó rendeltetésének szertefoszlását hozta. 
Ugyanakkor az ipari társadalom termelési szükségletei a munkaerő 
korábbinál nagyobb pontosságát, precizitását, fegyelmezettségét 
kívánták, melynek kialakításában és fenntartásában nem a 
folyamatos külső kényszer, hanem ezeknek a vonásoknak belső 
igénnyé, személyiségvonássá alakítása bizonyult hatékonynak. Az 
egyre általánosabbá és hosszabbá váló tankötelezettség, a 
bérmunkára építő modern ipari üzemek sokasodása, az egészségügyi 
intézmények, az új típusú börtönök, a nagycsaládok un. nukleáris 
családokra bomlása és a kötelező katonai szolgálat váltak a 
fegyelmezettséget belső, belülről jövő igénnyé változtató nevelés fő 
színtereivé. A társadalmi rendre immár nem a vallástalanságot, illetve 
eretnekséget, hanem a kontrollvesztő magatartást tekintették a 
legnagyobb veszélynek. A kontrollvesztésnek az a formája, mely nem 
az egyén szándékos döntésének eredménye, az elmebetegség 
diagnózisát kapta. A tudatosan választott szerhasználat 
eredményeként létrejött kontrollvesztést viszont szégyenletes 
erkölcsi hibának, felelőtlenségnek s „akaratgyengeség”-nek 
minősítették. A drog- és alkoholfüggőket, ahogy korábban az 
eretnekeket, egyfajta „belső idegenként” vetette ki magából s tette 
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lelkileg otthontalanná a modern társadalom. A különféle deviánsnak 
minősített társadalmi csoportokkal szembeni tűrést és 
elfogadottságot vizsgáló kutatások eredményei azt mutatják, hogy 
Magyarországon, ahogy számos más iparilag fejlett országban is, az 
alkoholistákkal és a drogfüggőkkel szemben a legerősebb az elutasító 
hozzáállás.  

Ez az általános és a nagyfokú ellenszenv lehet az egyik fő 
tényezője annak, hogy a kontrollvesztőnek bélyegzett embereknek 
nagyon sokáig nem jutott eszébe az, hogy a stigmától való 
elkeseredett egyéni szabadulási törekvés helyett összefogjanak és 
laikus (nem egyházi és egészségügyi) mozgalommá szerveződjenek. 
Noha a 19. században szórványosan létrejöttek egyházi vagy 
egészségügyi, emberbaráti indíttatású, „felülről” vagyis nem az 
érintettek kezdeményezésére kialakult különféle szerveződések, 
ezek azonban nem mutatkoztak életképesnek. A történelmi fordulat 
1935-ben következett be. Ebben az évben alakult meg a Névtelen 
Alkoholisták első csoportja. Ennek sokszorozódásával vált 
mozgalommá a felépülés ügye, s jöttek létre később a másfajta 
szerhasználati és viselkedési függők kölcsönös segítésre épülő 
csoportjai. Eleinte minden kölcsönös segítséget nyújtó mozgalom un. 
12 lépéses spirituális programot követett. Idővel felbukkantak a 
kölcsönös segítségnyújtás nem spirituális csoportjai is. Ez utóbbiak, 
ahogy a 18. század felvilágosítói, az ész uralmát próbálják 
megvalósítani a felépülésben.  

Annak idején a francia forradalom vezetői arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy az ész társadalmának megteremtése 
illuzórikus, így ehelyett a „szabadság, egyenlőség és testvériség” 
eszményeiért szálltak síkra. Az Egyesült Nemzetek szervezetének 
1961-ben New Yorkban kötött egységes nemzetközi kábítószer 
egyezménye sajátos módon egybeesett a faji, nemi és generációs 
megkülönböztetés, illetve kizsákmányolás felszámolásáért folyó 
törekvések 1960-as évekbeli fellendülésével és tetőpontra érésével. 
Az emancipációnak ezek a törekvései párhuzamosak voltak és több 
tekintetben összefonódtak az ízlés, az öltözködési és kommunikációs 
formák s életmód kulturális forradalmával, melynek élményszerzési 
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dimenzióját a „szex, drog és rock & roll” életérzésben testesült meg. 
Az emancipáció mindamellett nem járt együtt egyenlőséggel a 
hatalom, szerepek és tulajdon területén, hanem az egyenlőtlenség 
újféle szabadsága számára nyitott utat. A felépülésben a szer- vagy 
viselkedés-függőség betegségként való elfogadása az e téren 
nyilvánvaló egyenlőtlenség emberi igazságérzetet sértő elfogadását 
jelenti. A felépülő személy belenyugszik abba, hogy az ő szervezete – 
vagy kulturálisan vagy genetikailag, vagy a kettő kombinációjaként 
öröklött vagy kialakult változások következtében – az átlagnál 
sérülékenyebb a káros szenvedélykeltő hatásokra. Sőt igyekszik 
feladni azt az illúzióját, hogy a közeljövőben majd valamiféle csodás 
kezelési mód feltalálása következtében megszüntethető ez a 
törékenység. A szenvedélybeteg immár nem azon tépelődik s él át 
pangó neheztelést, hogy „miért pont én vagyok sújtva” ezzel a kórral, 
hanem – közösséget vállal és önmegnyugtató közös 
azonosságtudatot él át a felépülő sorstársakkal. Az egyenlőség 
megélését biztosító csoportok testvéries légköre egyfajta pozitív 
kábulatot nyújt, melyben a mindennapi rutinból való érzelmi kiszállás 
egyben a remény, kötődés, értékek, törődés és önbecsülés világába 
való beszállást és tartózkodást nyújtja. A felépülés közegében 
vallástalan modernitás nemcsak testet és lelket, de az egyéneket is a 
„vagyok, mint minden ember: fenség, Észak-fok, titok, idegenség, 
lidérces, messze fény” képzetével egymástól elidegenítő 
gondolkodásmódja zárójelbe kerül, elveszti önmeghatározó 
jelentőségét. Ehelyett az „egyedül te vagy képes megtenni, de csak 
egyedül nem tudod megtenni” tanítás jegyében a „minden nap 
józanként szinte újra feltalálom magam” hozzáállást gyakorolja, 
melynek során egyrészt fejleszti a mindennapi élet stresszeivel való 
megbirkózás „öntechnikáit”, másrészt megtanul megbékélni önnön 
többgenerációs családi sérüléseivel, s harmadrészt az „annyit érek, 
amennyit fogyasztok” viszonyulás helyett, egészséges, támogató 
kapcsolatainak ápolására összpontosít. Ez utóbbi egyaránt magában 
foglalja az önmagával (beleérve saját spirituális igényeit), a 
közösségeivel és a természettel való törődést. Ebben a folyamatban 
a felépülő azonosságtudatának és önbecsülésének már nem a 
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bankszámlája, nem a státusza és nem is a tekintélyes rokonság az 
alapja, hanem az általa elsajátított józan kultúra.   

A szenvedélybetegek számára jellemzően nagy belső 
ellenállást kell leküzdeniük ahhoz, hogy eljussanak az első 
kölcsönösen segítő csoporttalálkozóra. Amennyiben ezt csupán külső 
nyomásra teszik, anélkül, hogy maguk a legcsekélyebb mértékben is 
fel akarnának hagyni az aktív használattal, úgy igyekeznek érzelmileg 
kivonni magukat a történésekből, majd azt a következtetést vonják 
le, hogy mindez nem nekik való. A kölcsönös segítés hatékonysága a 
bevonódás mértékével arányos. A segítő tevékenység egyik 
kulcstényezője a motivációkeltés, a hatóerő érzésének felkeltése, 
amit empowermentnek neveznek. A felépülésben egymást segítő 
sorstársak önirányítása, illetve önkorlátozása nem csupán a szerre és 
addiktív viselkedésre irányul, hanem a túlzott mértékű, a másik 
ember önhatékonyságát aláásó, ezért ártalmas segítő hév kordában 
tartására is. Azok, akik rendszeresen járnak a csoportülésekre, aktív 
szolgálatot vállalnak, egy tapasztalt felépülő (szponzor) segítségével 
végigküzdik magukat a cirkuláris, vagyis újra- és újrainduló 12-lépéses 
spirituális programon s aztán maguk is módszeresen támogatnak 
(szponzorálnak) új csoporttagokat, a kutatások szerint 90 százalékban 
józanok maradnak.  Ám azok körében, akik mégis visszaestek nagy 
arányú volt a halálozás, részben a szer iránti tűrőképességük 
változása, részben pedig az életveszélyes ártalmakat megelőző vagy 
csökkentő beavatkozásokkal kapcsolatos ismeretek és készségek 
hiánya miatt.  

A megelőzhető halálozási okok rangsorát a magas vérnyomás 
vezeti. Második helyen a dohányzás, a harmadikon az alkoholizálás 
áll. A felnőtt lakosság 30 százalékát érintő dohány tehát a legtöbb 
életet követelő drog, viszont a dohányzás abbahagyásában kevéssé 
hatékonyak a kölcsönös segítséget nyújtó programok. A dohányzás 
nem jelent közvetlen életveszélyt, hanem az évek alatt kifejlődő 
szövődmények révén fejti ki pusztító hatását. Az illegális 
droghasználat miatt bekövetkező halálozás a 19. helyen áll a 
megelőzhető halálozási okok listáján. Szemben a dohányzással, az 
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illegális droghasználat esetében, különösen az intravénás használók 
körében gyakori a közvetlen életveszély. 

A felépülési programokban talpraállók mintája, a felépülés 
lehetősége a média közvetítésével fokozatosan a társadalom egyre 
szélesebb rétegeiben tudatosult, ugyanakkor azok, akiknek 
egészségük érdekében szükségük lett volna arra, hogy 
elköteleződjenek a kölcsönös segítés programja mellett, túlnyomó 
többségben inkább a probléma cáfolatát fenntartó védekezésüket, 
illetve tagadásukat erősítették. A szerhasználat miatti halálozás 
arányának növekedését a kölcsönös segítés terjedése nem tudta 
megállítani. A halálozási adatok javulása elsősorban az 
ártalomcsökkentő modell 1980-as évektől történő térhódításának 
köszönhető. Míg a kölcsönös segítség elsősorban az emberek szabad 
és elkötelezett választására épít, addig a közegészségügyi 
szemlélettel felvértezett ártalomcsökkentés az élet elsődleges 
értékéből indul ki, mely akkor is védelemre szorul, ha az egyén 
egyáltalán nem akarja feladni szerhasználó életmódját, s nem kíván 
szakítani szerhasználati szokásaival. Az ártalomcsökkentés irányadó 
példája az opiát-helyettesítő terápia. Ennek során az 
ártalomcsökkentő szolgálat kliensei fokozatosan növekvő dózisban 
vényre felírt opiát tartalmú szert kapnak. A mennyiséget – optimális 
esetben – addig növelhetik, amíg fel nem hagynak az illegális szer 
használatával. Amennyiben nem hagyták abba az addigi kaotikus és 
veszélyes szerhasználatot (az illegálisan beszerzett szer 
tisztaságában, erősségében sosem lehetnek biztosak), de javulás 
mutatkozik náluk, úgy az opiát-helyettesítő terápia akár életük végéig 
is folytatódott. A kezelés megszakítására csak azokban a ritka 
esetekben került sor, amikor a vényre felírt metadon vagy 
buprenorphin adása csupán egy újabb drog hozzáadását jelentette az 
egyén már meglévő droghasználati portfoliójához, s ezzel inkább csak 
növelte, mintsem csökkentette a veszélyt. A szerfüggők életét 
meghosszabbító kezelés dilemmája az volt, hogy miképpen lehetne 
növelni a programban részvevők egészségtanulási motivációját s arra 
inspirálni őket, hogy hagyjanak fel az ártalmas szerhasználattal. Erre 



102 
 

a kérdésre azonban az ártalomcsökkentés szemléleti keretén belül 
nem volt jó válasz.  

Az utóbbi évtized szakmapolitikailag is érvényre jutott friss 
perspektíváját az élet túlélés révén történő megőrzésére orientált 
ártalomcsökkentés és önmagunkkal törődésre összpontosító, a 
puszta túlélés helyett az élet újraszervezésére, új módon élni 
tanulásra összpontosító felépülési modell kombinálása hozta. A 
kérdés az volt, hogy a modern korban legfőbb értékeknek tekintett 
életet és a szabadságságot miképpen lehet egyidejűleg, nem egymás 
rovására megvalósítani. Miképpen lehet a csak fenntartó kezelésre 
vágyó kliensek motivációját nyomásgyakorlás nélkül úgy befolyásolni, 
hogy a drogozás negatív szabadságának állapotában való stagnálás 
helyett a pozitív értékkövető szabadság tartományával is elkezdjenek 
ismerkedni?    

 A szenvedélyproblémák kezelésének a vagy-vagy típusú 
hozzáállás nem az egyetlen, s nem is legfőbb törésvonala. Ebben az 
esetben az is-is perspektíva-váltás nemcsak a nyertes-nyertes 
játszma esélyét kínálja, de példát is ad az egyéb szemléleti 
szembeállások kezelésére. Erre nagy szükség volna, mert az alkohol- 
és droghasználat felfogásmódjának, problémaként értelmezésének 
hátterét, a vele kapcsolatos intézmények, társadalmi mozgalmak, 
politikai, kulturális, néprajzi jelenségek s történelmi tendenciák 
magyarázatát elősegítő szociológiai modellek és a 
problémakezelésben domináns biomedikális elméletek, valamint 
kriminológiai megközelítések között sokszor igen szűk az átjárás. Igen 
nagy igény volna termékeny dialógusra, melynek mediálásában a 
média és a közösségfejlesztés játszhat vezető szerepet. A kutatások 
szerint a média, mindenekelőtt a film és televízió sokkal inkább 
közvetít addikciókkal és ártalmas szerhasználattal, illetve viselkedési 
módokkal kapcsolatos népszerű sztereotip hiedelmeket és 
babonákat mintsem korszerű ismereteket, szemléletmódot, 
hozzáállást és társadalmi felelősségvállalásra buzdítást. Az olyan népi 
addiktológia elmélet, mint például az egészséges és függő 
személyiség egyénen belüli harcáról szóló vélekedés természetesen 
tartalmazza az igazság egy vetületét, de eltekint attól, hogy mindez 
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az addikt és felépülő kultúra közti ellentét szövetébe épül be. Az 
egyén azonban nem győzhet ebben a küzdelemben az addikció 
sárkánya fejeinek levágásával, mert az addikt kultúra tartalékai 
kimeríthetetlenek, hanem csak úgy, ha megkeresi, és aktív tagjává 
válik a saját felépülő kultúrájának. A szenvedélyproblémák a 
társadalom fősodrában foglalnak helyet. Szinte minden családban, 
minden munkahelyen, minden politikai intézményben 
megtalálhatók, habár jellegzetesen mély tagadás veszi elejét a róla 
való nyílt, őszinte és felelős kommunikációnak.     

A problémás szerhasználók sérülékenyebbek az átlagnál, 
gyakoribbak körükben a testi, lelki és társkapcsolati gondok, 
sorozatos esetükben a szerváltás, s még tartós felépülés után is az 
átlagnál jobban ki vannak téve a felesleges kozmetikai műtétek és a 
túlhajtott testépítés csábításának. Mindez nem ok arra, hogy a 
kezelést valami mással, ne pedig magával a káros, illetve kóros 
szerhasználattal vagy viselkedési-függőséggel indokoljuk. Maga a 
szerhasználat elegendő indok, nincs szükség mögöttes, mindent 
megmagyarázó indíték feltárására. Az egy oki tényező azonosítására 
törekvő módszertan elhibázott, egyetlen ilyen metodikán alapuló 
kezelés sem vált be. Ugyanakkor fontos megismerni a kiváltó 
tényezőket, s elengedhetetlen foglalkozni a szerhasználat olyan 
gyakori következményeivel, mint a családon belüli erőszak, illetve a 
szülői kapacitás kimerülése, melynek felismerése a kockázatot 
felismerő és bejelentő jelzőrendszerek működését, a közérdekű 
bejelentési hajlam kultúrájának kialakítását igényli. Mindez 
különösen nehéz egy olyan társadalomban melynek múltját a 
politikai informátorok és provokátorok tevékenysége oly mértékben 
hatotta át, hogy ennek traumája, s a belőle adódó „fortélyos félelem” 
máig sem gyógyult be.     

Az ifjúság sztárjai szerhasználatának erős mintakövető hatása 
van. Ugyanakkor a sztárok hirtelen droghalála objektív 
bemutatásának, a halálhoz vezető út vázolásának droghasználatot 
mérséklő, drogtól visszatartó hatása lehet. Ezt első ízben 1986-ban 
sikerült kutatással dokumentálni. Az akkori idők egyik legnépszerűbb 
baseball játékosa, a 22 éves Len Bias meghalt kokain (crack) 
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túladagolásban. Ez a hír azonnal elterjed. A crack-használat terén 
Amerika-szerte kimutatható volt a csökkenés a következő hónapban. 
Az eset mégsem vált a jó médiamunka példájává. Ellenkezőleg. Az 
crack-kel kapcsolatos tények eltúlzása, a veszély irreális méretűvé 
duzzasztása, a szer démonizálása, s az általános morális pánikkeltés 
miatt az ügy inkább a torz és rossz kommunikáció szempontjából 
nyújt bőséges tanulnivalót.   

Az új felépülési modellben – melynek alapvető üzenete, hogy 
értelmes és teljes élet krónikus betegséggel együtt élve is lehetséges 
- kiemelt magyarázó szerepet kap a felépülési tőke fogalma.  A 
felépülés voltaképpen a felépülési tőke, a javuló életminőség és a 
képességek növekedésének megélt tapasztalata. A felépülési tőke 
növelése egyszerre cél és erőforrás. A felépülés erőforrás-központú 
szemlélet arra a tapasztalatra utal, hogy minél több a felépülési 
tőkénk, annál jobbak az esélyeink a hosszú távú, eredményes 
talpraállásra. A felépülési tőke gyarapodása, építése arányos a 
talpraállás eredményességével. A felépülési tőke növekedése a 
hatóerővel felruházás, az értékes, független és méltóságteljes élet 
reménye, a bizalom, az önmagával való törődés, a választás 
szabadságára, a társas kapcsolatok, az identitás, a rugalmasság és az 
egészséges élethez szükséges képessége, az utóbbiba beleértve az 
addiktív viselkedési minták kordában tartásának képességét. A 
felépülési tőke nem statikus, hanem egyes tartományaiban 
(személyes, közösségi és társadalmi) növekedhet és apadhat. A 
felépülés személyes tőketartományába tartozik a testi, lelki és 
érzelmi egészség, az anyagi biztonság, a megfelelő lakás, a 
képességek és végzettségek s nem utolsó sorba a spirituálisan 
intonált életvitel. A közösségi felépülési tőke a különféle 
csoportokban kifejtett aktivitást, a szabadidős és rekreációs 
tevékenységet, a tanulást, képződést, továbbá a terápiát foglalja 
magában. A felépülési tőke társadalmi dimenziója főként az egyén 
felépülésében szerepet játszó szervezeteket, intézményeket öleli át, 
melyek áthidaló a különböző társadalmi csoportok közötti 
együttműködési képességet, kapcsolatteremtést kifejező, ezáltal 
erőforrásokhoz hozzáférés biztosító), összetartó (homogén 
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egymáshoz hasonló személyeket összekötő, számukra mintegy 
biztonsági hálót nyújtó, bizalom és lojalitás teremtő) valamint 
összekapcsoló (a társadalom különböző hierarchikus egységeinek – 
pl. kormányzat, civil társadalom, tudományos intézmény, vallási 
csoport - közötti együttműködését elősegítő) válfajokra bonthatók. 
Ez utóbbi aktiválásának nagy jelentősége lehet a szerhasználati 
problémák közpolitikai fontosságú üggyé tételében.  

A felépülés kultúra nem osztja az addiktív életforma 
karteziánus tézisét arról, hogy az öntudat megelőzi a világról való 
tudásunkat. A testet a lelket, továbbá az embereket egymástól 
elszigeteltnek tekintő „igazság” helyett, a felépülés az emberi tudást 
megtestesültnek, társadalmilag formáltnak, az adott kultúrába 
beágyazottnak tekinti. Az egyszer már beivódott, megcsontosodott 
hiteket, hozzáállást nem könnyű felolvasztani és megváltoztatni. A 
szilárd beidegződések „cseppfolyósításához” a felépülési tőke 
működése által kialakított „átmeneti tér”, a fordulat számára 
biztonságos, barátságos tér jelenti az optimális közeget. Azt a 
közeget, ahol reflektálhatunk az addig magától értetődőnek tekintett 
hiteinkre, ezekkel összefüggő érzésvilágunkra, s ennek társadalmi-
kulturális kontextusára. Ezáltal a „tanult tehetetlenség” birodalmából 
kiszakadva átléphetünk a „tanult találékonyság” világába. Ennek 
során mintegy „kitanulunk” fejlődéseinket gátló viszonyulásainkból 
(pl. képesek leszünk reflektálni a pánikba esés, katasztrofizálás, 
önsajnálat, vádlás és előítéletesség reflexeit korábban 
automatikusan működésbe jövő impulzusainkra), helyet adva az új 
tapasztalatszerzésnek.  A szalutogenezis eredménye önmagunk 
összeszedett hiteles lényként való átélése, mégpedig a bennünket 
érő stresszhatású események, testi, érzelmi és spirituális sérülések 
ellenére, sőt azokkal együtt. Az összeszedettség biztonság- és 
stabilitás-érzettel jár, a felfoghatóság, irányíthatóság és jelentőséggel 
teltség érzését kelti. Az emberek képesek tanulni az őket ért 
stresszhatásokból és traumákból. E tanulást nagymértékben segíti, 
ha rendelkezése állnak olyan emberek inspiráló példái, történetei, aki 
az általános várakozás ellenére is meg tudtak birkózni, helyt tudtak 
állni a reménytelennek látszó helyzetekben. A reziliencia fogalma 



106 
 

egyaránt alkalmazható egyénre és a közösségre. Az egyén 
ártalmakkal szembeni ellenálló, a nehéz helyzetekből kitörésre és 
alkalmazkodásának megújítására egyaránt képes egyén és a reziliens 
közösség kölcsönösen hatnak egymásra.  

A korábbi szokásait levetkőző ember védtelen és sérülékeny. 
Az őt érő impulzusok közül a félelmet és a dühöt fogadja be a 
legkönnyebben, ami a felépülési utazás folytatása helyett, korábbi 
ismert, ezért oltalmazónak tekintett közegébe való visszatérésre 
csábítja. A felépülés privát, bensőséges világa az érzelmek (saját és 
másoké), megélésének és irányításának iskolája. Bárkivel 
előfordulhat, hogy pánikol vagy dühbe gurul. Annak elsajátítása 
azonban, hogy a megfelelő helyzetben, a megfelelő mértékben, a 
megfelelő céllal és a megfelelő módon éljük át és fejezzük ki a 
szorongást vagy a haragot, illetve más érzelmeinket, érzelmi 
intelligenciát kíván. Az érzelmi intelligencia személyes 
(önszabályozás, önvédelem, önmegnyugtatás és személyközi (mások 
érzelmeinek felismerése és arra való megfelelő válasz) faktorai 
egyaránt tanulhatók. Ebben a folyamatban fontos szerepe van az 
érzelmek pozitív vonásai észrevételének és azok (pl. a düh az erő, a 
félelem a bölcsesség, a szomorúság a múlt vesztességeinek 
elfogadása, a szégyen a segítségre szorultság, a bűntudat a az etikai 
érzések kibontásának lehetősége) megélésének.   

A modern társadalomban az ember elvileg akárkivé válhat, 
de gyakorlatilag mégsem lehet mindenkiből bárki. Ez a modernitás 
paradoxona. A projektként adott élet szabadságába születünk bele, 
ahol önbecsülésünk és ambícióink fordított arányban állnak 
egymással. Az élettörténet a nevekben, számokban, dátumokban 
kifejezett, elért eredmények és kudarcok, betöltött státuszok, és ezek 
megvalósulását befolyásoló család, tanulmányok, munkahelyek, 
lakóhelyek és betegségek története. Az addikt kultúra menekülést 
kínál a versengésnek ebből a függő számára kiüresedetté és 
elidegenedetté vált univerzumából. Ebben az univerzumban az 
emberek elvesztették egészséges történeteiket, s a hiányt 
szerhasználó életet misztifikáló, legendásító sztorijaikkal próbálják 
pótolni. A felépülés kultúrája nem annyira az élettörténet 
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helyreállítása, mint a mindig fejlődő, mozgásban lévő lélektörténet 
megélése. A lélektörténet, melyben az érzelmek, vágyódások, álmok, 
remények, fantáziák kapnak szót, nem követi a lineárisan múló idő 
logikáját. A lélektörténet az telő idő közegében zajló gyermeki 
játékosságot, spontaneitást kelti életre. A lélektörténet az 
öngondoskodás gyakorlása a felépülő kultúra tartományában.    

Ady Endre nemcsak a magát a „fenség, Észak-fok, titok, 
idegenség” jelzőivel leíró elidegenedett embert mutatja be a 
Szeretném, hogyha szeretnének c. versében, hanem a szeretet iránti 
vágyát is kifejezi. Nem ír azonban arról, hogy ő maga szeretne-e 
szeretni, szeretetet adni.  Milyen gondolatokat keltenek Önben 
Adynak ezek a sorai?  

 

József Attila a következőt írta egyik töredékében: „Álló 
Istenem lenézett rám és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta 
értenem, hogy lesz még erő, lábra állni, bennem.” Alkalmazható-e a 
költőnek ez a megnyilatkozása a felépülő kultúrára (melynek 
egyébként József Attila nem volt tagja)? Amennyiben igen, milyen 
tekintetben?  

 
„Vegyétek elő Tersánszky valamelyik csavargóját, szoktassátok le a 
bagózásról s itt van József Attila. Mert a bagóban érettség van, 
flegma, fatalizmus”, írta Németh László. Mi a véleménye a nagy 
magyar író eme bagót méltató sorairól?   

 
„Csodálkozol a kokainistán, s nem érted? Gondolkozzál az okain is tán 
– s megérted!” magyarázta Kosztolányi Dezső egyik versében. Mi a 
véleménye a költőnek arról a javaslatáról, hogy az okok megismerése 
a kokainista megértésének útja?  
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Kelemen Gábor: A felépülés folyamata 

 

E fejezet célja a következő:  

 a felépülési folyamat elhelyezése az egészségügyi, szociális 
munkás és mentálhigiénés szemléletet ötvöző ellátás 
rendszerében; 

 az ártalomcsökkentés és a felépülés folyamata ismétlődő, 
szabályszerű, fázikus jelenségeinek megvilágítása; a felépülés 
elveinek és értékeinek számbavétele.  

 a felépülési folyamat jellemzőinek bemutatása; 

 az állapotfelmérés kritériumainak ismertetése; 

 a megvonási szindróma leírása és detoxifikáció kockázatainak 
érzékeltetése; 

 a szerhasználó kultúrából a józanság kultúrájába átvezető 
módszeres szakmai segítség eljárásának megvilágítása, 
különös tekintettel a közös identitás kialakításában 
kulcsszerepet játszó csoportok tematikájának és céljainak 
tükrében; 

 a gondozási és a felépülési terv összehasonlítása. 

Az emberi élet egyik fő dinamikai tényezője a valahova 
tartozás és különbözés ellentétes tendenciája. Életünk 
megszületésünktől fogva az önállósodás irányába mozog, mely nem 
valósulhat meg a befogadó háttér, gondozó(k) folyamatos 
támogatása nélkül. Noha jogi értelemben a születésünktől fogva 
embernek számítunk, a más emberek által nyújtott folyamatos 
törődés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy pszichológiai értelemben is 
megszülessünk s emberi kommunikációra képes személyekké 
váljunk.  A fejlődés – ahogy József Attila megfogalmazta - valóban a 
„születtem, elvegyültem és kiváltam” fázisain át halad – amit 
szaknyelven – a szimbiózis, függőség, differenciálódás fogalmakkal 
jelölnek - de nem „steril” formában. A szinte teljes „függőség”, illetve 
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függés a csecsemőkorban normális, sőt nélkülözhetetlen. Bizonyos 
fokig egész életünkben függők maradunk egyes életfontos 
anyagoktól, mint a víztől, a levegőtől, megfelelő hőmérséklettől, 
valamint a törődő emberi kapcsolattól is. Ezek azonban nem szerzett, 
nem választott, hanem emberi kondícióként adott függőségek. Ha a 
biológiai érettséget megelőző emberi élet nélkülözhetetlen 
feltételétől, az emberi kapcsolatokból való kiválásunk, az 
elkülönülésünk, a függetlenedésünk totális volna, akkor az ember 
élete „magányos farkasként” létező remeteségbe torkollna. Az addikt 
élete, az addikció folyamata a mind nagyobb fokú elmagányosodás, 
és elszigetelődés, ezzel párhuzamosan a széttöredezettség és 
darabokra esés felé halad.  A szétesettséget – ami az önirányítás 
hiányának képzetével, s a reménytelenség, otthontalanság érzésével 
társul – meg lehet próbálni a részek régi alakzatba történő 
összerakásával felfüggeszteni. A legtöbb akut betegséget illetően 
egyáltalán nem illuzórikus az ilyen fajta helyreállításra való törekvés. 
Ilyenkor jogosult az „egészséges voltam, beteg lettem, újra 
egészséges leszek” távlatban tervezés. Ám a krónikus betegségek, 
különösen pedig a szenvedélybetegségek esetében, ez az út 
többnyire nem járható. Az „eredeti” állapot helyreállítására irányuló 
számítások megvalósíthatatlan vágyálomnak bizonyulnak. Az 
összeszerkesztett részek újra szétesnek, s minden újabb összetákolási 
kísérlet kudarcba fulladhat. Ezt a romló tendenciát állítja és fordítja 
meg a felépülés pályájára való váltás, átállás, melynek a kreatív, 
kíváncsi és együtt érző keresés adja meg a dinamikáját. Ebben az 
esetben az addigi élet cserépdarabjait mintegy a felépülés 
mozaikjaiként használjuk fel új életünk kialakítására. A reziliens 
folyamat a szétesettség elfogadásával indul. Az elveszett múlt és 
illúziók gyászolása akár életre szóló tennivaló lehet, ami egyáltalán 
nem ellentétes az örömmel, különösképpen az élet apró örömeinek 
megélésével, s a megelégedettséggel. Ez a gyász nem az elmúlás 
feletti kesergés, hanem az élet ünneplése.   

Az egészségügy, melynek kommunikatív értékformáló, vagyis 
diszkurzív magját az élet mindenek feletti tiszteletére épülő 
orvostudomány adja, nem köti feltételhez a függők állapotfelmérését 
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és a klinikailag szükségesnek ítélt kezelés nyújtását. A kliensek 
egészségügyi, klinikai szükségleteinek kielégítése nem köthető 
magatartásváltozás előírásához. Amennyiben az állapotfelmérés 
alapján a szakember arra az eredményre jut, hogy a páciens igényei 
nem egyeznek egészségügyi szükségleteivel, akkor természetesen - a 
„nem ártani” elv jegyében - az utóbbi szempont érvényesül. A függők 
esetében, akik a szerhasználat folytatásának nyílt vagy rejtett 
igényével lépnek fel, különösen fontos az „önkultúra” attitűdjének 
formálódását, az önirányítás iránti motiváció felkeltését célzó 
intervenció. A paraszolvencia rejtett és hiteles kommunikációt 
züllesztő világa, mely nemcsak a szakember-kliens közti interakciókat 
torzítja, de a team-munkát is erőteljesen bomlasztja – a függők 
sajátos igényei miatt – különösen nagy veszélyt rejt magában. Az 
ártalomcsökkentés az egészségügy élet iránti feltétlen tiszteletének 
értékét osztó új felépülési modell nélkülözhetetlen tartozéka. Míg 
magát a felépülést szokás felosztani a detoxikáció, a korai felépülés 
és késői, folyamatos felépülés szakaszaira, addig a detoxikációt, 
vagyis a szerhasználat abbahagyását megelőző időszak is 
stádiumokra bontható. A változásra való elszántság előtti időszakban 
a szerhasználat élvezete jellemzi. Ebben a prekontemplációnak 
nevezett periódusban nagyon ritkán fordul segítségért. Ha mégis 
akkor az információ nyújtáson kívül a szakember a kétkedés és a 
kockázat-észlelés felkeltésére tehet kísérletet. A kontempláció 
szakaszába érkező problémás szerhasználó már szenved a negatív 
következményektől, de vegyes érzései vannak a változással 
kapcsolatban. Ekkor a cselekvés irányába való elmozdulás a segítő 
munka fő feladata. A következő stádium a cselekvésre való konkrét 
előkészületeket öleli fel, melynek eredményeképpen a kliens 
egészséges magatartást megvalósító és tanuló akcióra szánja rá 
magát, s ezt igyekszik fenntartani. Ezzel voltaképpen – amennyiben a 
kedvező változás tartós marad – ki is lép a felépülést megelőző 
fejlődési időszak körfolyamatából, kivéve azt az esetet, amikor 
megcsúszik, illetve visszaesik. A megcsúszásból – amennyiben 
megfelelő támogató hálózat áll a rendelkezésére – optimális esetben 
gyorsan visszatér a kontempláció fázisába, s újra indul, de immár 
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lerövidített idővel a „turnus”. A segítőnek a gondozás és utógondozás 
során hangsúlyt kell fektetnie a visszaesés megelőzésre.  

A valamilyen konkrét szerhasználati problémával vagy 
viselkedési függőséggel jelentkező kliensek számára, minthogy a 
keresztfüggőség kockázata minden esetben fennáll - a segítő fontos 
feladata az ezzel kapcsolatos szelektív prevenció, ami illegális 
szerhasználók esetében az alkoholfogyasztási szokások alapos 
felmérését, alkoholfüggők esetében viszont a másféle szerek és 
viselkedési függések veszélyének vizsgálatát jelenti. Ugyanakkor a 
problémás szerhasználók sérülékenyebbek az átlagnál, gyakoribbak 
körükben a testi, a lelki, a társkapcsolati gondok. Gyakran 
halmozottan fordulnak elő náluk kockázatos helyzetek és állapotok, 
különösen a bántalmazás. Az indikált megelőzés egyik fő területe a 
szerhasználó személy és a környezetében élő gyermekek és felnőttek 
testi, lelki épségét veszélyeztető tényezők, a bántalmazás és 
elhanyagolás feltárása és a megfelelő intézkedések foganatosítása. A 
szenvedélybetegek ellátását nyújtó intézmények tagjai felelős 
észlelő- és jelzőrendszerként működnek. A biztonság érdekében 
történő kockázatelemzés és kockázatértékelés nemcsak 
nélkülözhetetlen, de a gyanújelek felismerésének folyamatos 
tanulása, az e téren való módszeres továbbképzés kiemelten fontos.  

A felépülés nem egyetlen esemény vagy epizód, hanem 
folyamat, egyfajta utazás. A felépülő korábbi szerhasználó élete, 
egyedi személyiséggé váló életprogramja egy addiktív kultúra 
szokásainak, életszemléletének egyre teljesebb felvételébe torkollt. 
E folyamatba testileg, lelkileg és spirituálisan többé-kevésbé 
belerokkant. A felépülés nemcsak új életmód, de egy új felépülő 
identitás kialakulása és fenntartása, melyben az egyén önmagához, 
másokhoz (beleértve az utánunk jövő generációkat), a természethez 
és a transzcendenshez való viszonya alapvetően átalakul. A felépülés 
elveken és értékeken alapul. Az elvek ítéleteinkben, döntéseinkben 
és cselekvéseinkben alapvető szerepet játszó meggyőződéseink, s 
meghatározó eszményeink. Az értékek elveink építőkövei. Az 
elveknél konkrétabb formában fejezik ki azt a számunkra jó, igaz, 
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hasznos és szép, s ez által válnak az élet különböző helyzeteinek 
gondolkodásmódunk és cselekvéseink irányítóivá.  

 

1. táblázat: A felépülés elvei és értékei 

Felépülés 

Elvek Értékek 

Empowerment (képessé tétel) Választás, együttműködés 
(koprodukció), partnerség, 
egyéni problémamegoldás, 
erőforrás-alapú segítő munka, 
tulajdonlás (a felépülési utazást 
sajátnak és nem más által 
ráerőszakoltnak felfogása), 
inkább a klienssel, mint érte 
tevékenykedni. 

 

Fejlődés, növekedés Remény, érzelmi és spirituális 
intelligencia, önmeghatározás, 
önfejlődés, önátalakítás, 
tanulás a hibáinkból, aktív 
megküzdés, tudás, tapasztalat, 
bölcsesség. 

 

Autonómia Önirányítás, ambíciók, öntudat 

 

Befogadás, azonosulás Közösséghez tartozás, 
kapcsolati háló és támogatás, 
sorstársi szolidaritás, kölcsönös 
előnyökön alapuló 
csoporttagságok. 
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Állampolgári tudat Emberi jogok, társadalmi 
szerep, társadalmi 
azonosságtudat, 
megszégyenítéstől stigmáktól 
és bűntudatkeltéstől mentes 
személyes tér. Felelősség. 
Hozzájárulás. 

 

Különbözőség A különbségek tisztelete, 
megbecsülése és ünneplése, a 
kulturális erőforrások 
kiaknázása, 
elérhetőség/nyitottság. 

 

A sérülékeny személyek 
védelme és gondoskodás róluk 

Biztonságos, megbízható 
környezet, kockázatcsökkentés, 
ártalom-megelőzés, 
támogatottság a nehéz 
helyzetekben a sorstársak és a 
segítők által. 

 

Család és gondoskodó 
személyek 

Folyamatos gondoskodás, a 
család és gondozók bevonása a 
felépülésbe, informálás, az 
élmények megosztása. 

 

A felépülési folyamat jellemzői  

 Sokféle útja van a felépülésnek; kezelés, szakemberek 
közreműködése nélkül is fel lehet épülni. 

 Nincs felépülés anélkül, hogy az egyén felismerné azt, hogy 
szüksége arra, hogy változzon, s átalakítsa az életét. 

 A felépülés az egyén életének minden szféráját áthatja. 
 A felépülésnek kultúrája, kulturális vetületei vannak.  
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 A felépülés az egészséges élet és jóllét tanulásának 
folytonossága.  

 A felépülés a reményből és hálából tör elő.  
 A felépülés spirituális dimenziója a személy újra meghatározását 

foglalja magában. 
 A felépülés során szembenézünk hátrányosan 

megkülönböztetett helyzetünkkel és túllépünk a 
megbélyegzettség és megszégyenültség állapotán. 

 A felépülést sorstársak és más szövetségesek támogatják.  
 A felépülés az élet teljeségébe való (vissza)kapcsolódásunk, s 

közösségi életünk (újra)építése.  
 A felépülés valóságos, nem-lineáris, fokozatos, fázisokban zajló, 

küzdelmes, próba-szerencse típusú tanulási tapasztalattal járó, 
az egész életet megváltoztató utazás.  

 

 A detoxifikáció, annak előkészítése és megvalósítása, 
amennyiben intézeti keretek közt zajlik, úgy három lábon álló 
kollaboratív modell jegyében történik.  

 Amint az alábbi ábra mutatja a detoxifikáció három 
szakterület – a szociális munka, az egészségügy és a mentálhigiéné 
együttműködését igényli. A kulcsmunka erre speciálisan kiképzett 
munkatársak feladatköre. Minden kliensnek személyes 
kulcsmunkása van.  

1. ábra: A detoxifikáció elemei 

 

Egészség és jóllét 
mikrocsoport

•Titrálás

•BBV teszt és 
vakcinák

•Ártalomcsökkentés

•Túladagolás-
megelőzés

Gondozás, 
koordinálás

•Állapotfelmérés

•Utalás

•Felépülési terv

•Áttekintések

•Gyerek és 
személyvédelem

•Közösség

Pszichoszociális 
intervenció

•Csoportok 
(változás, 
növekedés, élet)

•Drogspecifikus 
csoport

•Kulcsmunka
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A kulcsmunkás másik elnevezése az esetmenedzser (mely 
nem azonos az egyes intézetekben, elsősorban az intézmények  
közötti információcsere optimalizálása érdekében alkalmazott  
gondozás-koordinátorral).  

A gondozás koordinálás konceptuális elemei közé az egyedi 
kezelés, a program flexibilitása; az aktív utána-nyúló (outreach) 
hozzáállás és az intézmények közötti kooperáció tartozik. Funkciónak 
köre pedig az állapotfelmérést (kockázatfelmérés, személy- és 
gyermekvédelem), értékelést; gondozás-tervezést; támogatást, 
pártfogást; kapcsolást a forrásokhoz, a természetes és mesterséges 
támogatáshoz; monitorozást; s akciótervet foglalja magában.  

Minden intézményi kezelésbevétel állapotfelméréssel 
kezdődik. (Az állapotfelmérést megelőzi a „triázs”, a szortírozás, 
annak megállapítása, hogy a kliens ellátására alkalmas-e az adott 
intézmény, vagy más szolgálathoz kell őt iránytani.) Az 
állapotfelmérés elemei a következők: 

 a szerhasználatra vonatkozó adatok (anamnézis, jelenlegi 
használat, kezeléstörténet); 

 fizikai anamnézis (allergia, gyógyszerek, aritmia, görcsök, 
sárgaság, vérhányás, bbv, immunizáció stb.);  

 pszichiátriai anamnézis (kezelés, öngyilkosság stb.);  

 kriminális előzmények és jelenlegi ügyek; 

 szociális történet, helyzet (család, gyerekek, foglalkozás, 
lakás, segély, jogosítvány, gyerekjóléti szolgálat involvált-e 
stb.); 

 fizikai státusz, klinikai vizsgálat (fizikális, vérnyomás-mérés, 
pulzus, labor, májfunkció, vizelet, testsúly, alkoholszonda 
stb.);  

 kockázatfelmérés (iv. használat, öngyilkosság, pszichiátria és 
testi betegség, állástalanság, gépjárművezetés, kriminalitás 
stb.); 
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 személy és gyermekvédelmi szempontok (veszélyeztetettek 
köre, szülői kapacitás); 

 kezelési/gondozási terv (akciópontok, krízis-prevenció, 
személyvédelem, ártalomcsökkentés stb.);  

 információközvetítés, levél a háziorvosi szolgálatnak és az 
érintett szolgálatoknak (pszichiátria, gyermekjólét, 
fájdalomklinika stb.).  

  

 Az állapotfelmérés során különféle szűrőeszközöket, 
teszteket (pl. Alkoholhasználat Zavarainak Szűrőtesztje, Addikció 
Súlyossági Index, Alkoholfüggőség Súlyossága Kérdőív) alkalmaznak a 
megbízhatóság, illetve pontosság növelése érdekében.   

A függőkkel folyó csak vagy döntően kétszemélyes 
szakember-kliens találkozáson alapuló segítő munka terápiás 
szempontból kockázatokat rejt magában. A motiváció-keltés, a 
kezelés melletti elköteleződés hatékonyabb lehet akkor, ha harmadik 
személy is jelen van, mely utóbbi jelenléte pl. csökkenti a 
megalapozatlan panaszkodást. Ugyanakkor a kliensek indokolt 
panaszainak bejelentését az első találkozástól fogva aktívan 
bátorítani, támogatni kell. Mivel a szakember hajlamos második 
típusú hiba elkövetésére (fals pozitív irányba történő elfogultságra, 
torzításra) a harmadik személy jelenléte csökkenti annak a 
kockázatát, hogy az állapotfelmérést végző személy, kétes esetben, 
zavarnak tekintse azt is, amikor valójában nincs zavar.  

A szermegvonás és az addiktív viselkedés abbahagyása 
adrenalin felszabadulással jár, ami megvonási tüneteket kelt. Míg a 
fizikai megvonás többnyire objektív jelei aránylag gyorsan napok vagy 
hetek alatt megszűnnek, addig a lelki vagy érzelmi megvonás tünetei 
hónapokig fennállhatnak, sőt sóvárgás (mely nem azonos a 
vágyódással) formájában évek múlva is visszatérhetnek. A megvonási 
tünetegyüttest jellegzetesen szorongás kíséri. A megvonástól 
független szorongás ugyanakkor egyike lehet a visszaesés kiváltó 
tényezőinek. Egyes drogok (pl. az alkohol, az opiátok és a 
trankvillánsok) erőteljes fizikai megvonást idéznek elő, más drogok 
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(pl. kokain, marihuána, ecstasy) viszont csekély fizikai megvonást, 
viszont erős érzelmi megvonást generálnak. Ráadásul minden ember 
egyedi módon éli át a megvonást. A fizikai megvonás hiánya vagy 
csekély mértéke nem jelenti a függőség hiányát.  

 A fizikai megvonási szindróma tipikus ismertetőjelei közé 
tartozik az izzadás, szapora szívműködés, szívdobogás-érzés, 
izomfeszülés, szorító mellkasi érzés, a légzés nehezülése, remegés, 
hányinger, hányás. Az alkohol és a trankvilláns szerek hirtelen 
megvonása veszélyes következményekkel (pl. epilepsziás görcs, 
szívroham, sztrók, hallucinációk, delírium tremensz) járhat. Az opiát 
megvonása, habár rendkívül kényelmetlen, nem jár életveszélyes 
következményekkel, nem okoz epilepsziás görcsöt, szívrohamot, 
agyvérzést vagy delíriumot.    

Érzelmi megvonást bármely drog kiválthat. Ez járhat együtt 
fizikai megvonással vagy anélkül. A lelki, érzelmi megvonás 
jellegzetes tünetei közé a szorongás, nyugtalanság, ingerlékenység, 
alvászavar, fejfájás, a figyelem és koncentráció zavara, nyomott 
hangulat és elszigetelődésre való hajlam tartozik.   

Az addikció kultúrájából a felépülés kultúrájába való talajt 
fogást eredményező terápiás utazást, gyakorlati szempontból a 
„változás–növekedés–megszilárdult józan életvitel” szakaszaira 
szokás osztani.  Intézményi keretek közt ez háromféle egymásra 
épülő rendszeres és intenzív csoportmunkában való aktív részvételt 
kíván.  A kulcsmunka valamennyi fázis elengedhetetlen része. 
Ugyanakkor a felépülési utazás egyes fázisaiban más-más teendők 
elvégzése áll előtérben. Ezt foglalja össze vázlatosan az alábbi ábra. 
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2. ábra: Felépülésre orientált kezelési modell  

 
 

A változás csoportjai tevékenysége céljai közt szerepel a 
változás teret adó terápiás kapcsolat kialakítása és facilitálása, a 
résztvevők motivációjának növelése, a felépülési utazásra való 
felkészülés és annak megkezdése, a célfelállítás tanulása, az 
erőforrások azonosítása és azok igénybevétele, a felépülési tőkék 
számbavétele és kiaknázása, s felépülési terv progresszióban 
betöltött fontosságának megértése. A felépülés első lépése annak 
eldöntése, hogy az egyén mit akar tenni a változás érdekében, meg 
akarja-e törni a pusztító magatartások körfolyamatát. A csoporttagok 
segítik egymást a szükséges gondolkodásmód, viselkedési minták, 
szokások és életmódbeli változások számbavételében, s abban az 
elhatározásban, hogy új stresszkezelő és visszaesést megelőző 
technikákat tanuljanak. Miközben egyre több időt töltenek együtt 
olyan személyekkel, akik nem használnak szereket, illetve 
elkötelezettek a szerhasználat abbahagyásában az önmagáról 
alkotott képe s önmagával kapcsolatos érzései is megváltoznak.     
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A növekedés csoportjaiban tudatosul és alapvető 
meggyőződéssé válik az, hogy az életünk minősége kapcsolataink 
minőségétől függ. E csoportok a nyílt és őszinte kommunikációnak, a 
network építésnek, a felépülési tőke működésbe hozatalának, a 
kölcsönhatások akadályai elhárításának, a konfliktuskezelésnek és a 
reziliencia gyakorlásának és fejlesztésének színterei.  

A támogató személyek számának növelése, a velük töltött idő 
fokozása, a nem támogató, fejlődésünkre, felépülésünkre rossz 
hatással lévő személyek eliminálása, az aktív figyelem, a figyelmes, 
botránkozásmentes meghallgatás, szóbeli és nemverbális üzenetek 
fogadása és gyakorlása, „én-állítások”, a egyet nem értésre való 
túlzott reagálás kezelése és a nemet mondás erősítése éppúgy 
hozzátartozik ennek a szakasznak a tanulási feladatai közé, mint az 
asszertív (mindketten nyerünk), az agresszív (én nyerek, te veszítesz), 
a passzív (te nyersz, én vesztek) és a passzív agresszív (mindketten 
vesztünk) stratégia megkülönböztetése képességének kialakulása. Az 
erőforrásokat, tartalékokat és erősségeket mozgásba lendítő 
felépülési tőke ebben az időszakban különösen hasznos fogalmi 
fogódzó.  

Az élet csoportjai az önmagunkkal törődés, önkultúra 
részeként gyakorolt hála, részvét, jóvátétel és szolgálat 
megnyilvánulásának terepei. A csoporttagok tudomásul veszik az élet 
tragikus vonzatait, azt, hogy a szenvedés teljesen nem küszöbölhető 
ki, viszont a felesleges szenvedések megszüntethetők. Az ebbe a 
fázisba érő felépülő már kiterjedt józan kapcsolati hálóval 
rendelkezik, s a network tagjaival a közös probléma alapján együttes 
azonosságtudatot alakított ki. A közös azonosságtudat a szociális 
befolyásolás alapja. Azokra figyelünk és hallgatunk, akit közülünk 
valónak tartunk. Ugyanakkor elhatárolta magát azoktól a régi 
cimboráktól, aki továbbra sem akarnak felhagyni a szerhasználattal. 
Ezáltal szilárdan védi önnön lélektani határait a destruktív 
ártalmaktól, továbbá megtanulja a kínzó sóvárgás és egyéb 
szerhasználatra serkentő tényezők mérséklését, s elegendő 
önbizalommal, önirányító és önmegnyugtató képességgel 
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rendelkezik ahhoz, hogy ellenálljon korábbi hibás beidegződései 
visszatérésének. Ennek megvalósításhoz a közösségben számos – a 
káros szokásokat leépítő, a hiányzó készségeket pedig pótló - 
öntechnikát sajátít el és gyakorol be.  

A felépülési utazás során az egyén önirányítása fokozatosan 
erőre kap, s gondozási/kezelési terv mellett mind hangsúlyosabbá 
válik a felépülési terv.  

 

2. táblázat: A gondozási/kezelési és a felépülési terv különbsége 

Gondozási/kezelési terv Felépülési terv 

Aránylag szűk fókuszú, 
hangsúlyosak az egészségügyi 
szempontok 

Átfogó, széleskörű, holisztikus 

Hiányokra, patológiára és ezek 
kijavítására koncentrál 

Erőforrás alapú, az elérhető 
célokra irányul 

Adott intézményhez, 
szolgáltatóhoz kötött 

Intézmények között 
biztosítható, s a 
szervezeteken túlra is vihető 

A szolgáltatás „tulajdona” Az egyén „birtokolja” 

A kezelési célokra korlátozódik A célok fejlődésének 
formálódása korlátlan 

 

A felépülés során, felépülési tervét folyamatosan finomítva, 
a felépülő személy szinte művészetté alakítja önmaga mindig 
átalakulóban és fejlődésben lévő életét. 

Kiss Tibor, a Quimby rockegyüttes frontembere 2005-től 
fogva a nyilvánosság előtt ismételten beszélt szer-, illetve 
alkoholfüggő múltjáról, s arról, hogy miképpen kezdett felépülni, s 
ennek milyen hatása volt az életére. Ismer-e más hazai sztárokat, akik 
őszintén és nyíltan elmondták szerhasználó és felépülési történetüket 
a nagyközönség előtt? Hogyan hatnak az ilyen történetek önre? 
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Milyen hatással lehetnek azokra, akik még aktív szerhasználók, illetve 
a felépülést megelőző kontempláció stádiumában vannak?  

 

Létezik-e olyan destruktív magatartású, önre negatívan ható, 
személy, akitől nem tud megfelelően elhatárolódni és függetlenedni, 
s emiatt felesleges feszültségeknek teszi ki magát? Ha igen, mit 
sajátított el ezen a téren a felépülés kultúrájából? Ha nincs a 
környezetében ilyen ember, akkor javasoljuk, tegye fel önmagának a 
kérdést: hogyhogy.  

 

Mi a véleménye miért nem alkalmaznak manapság gyógyszer nélküli 
elvonást a heroin függés esetében? 

 

Mit gondol a kliens támogatásában érintett összes természetes (a 
kliens számára hozzátartozók, sorstársak) és szakmai 
(drogambulancia, család- és gyermekjóléti szolgálat, védőnő, 
háziorvos, iskola vagy óvoda, munkaügyi központ, szociális és 
gyámhivatal, párfogó felügyelet stb.) segítő összehívásának 
gyakorlatáról a komplex problémák gondozási tervének közös 
kialakítása érdekében, különös tekintettel a gyermek és 
személyvédelemre, a bántalmazás és elhanyagolás megelőzésére? 
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B. Erdős Márta: Környezeti és közösségi prevenció 

 

A fejezet célja, hogy elősegítse az addikció mint társadalmi probléma 
nyilvános és közösségi tereken történő befolyásolásának alapelveit, 
és a prevenciós tevékenységek jelentőségének felismerését. 
Tárgyaljuk a prevenció főbb irányait, a környezeti és a közösségi 
színterek sajátosságait. A tananyag áttanulmányozása felkészíti az 
olvasót arra, hogy aktív közreműködője legyen hasonló programok 
tervezésének, és a már folyó projektek fejlesztésének. 

 

A tananyag a következő főbb ismeretköröket, témákat tartalmazza:   

 prevenció: általános ismeretek; 
 környezeti prevenció: az ökológiai modell és a környezeti 

prevenció; 
 információ és kommunikáció: információ, tudás, laikus tudás 

és szaktudás; tömegkommunikáció;  
 közösségi prevenció: közösségi funkciók, a közösségek 

változása és változtató ereje, az erőforrás perspektíva; 
 szempontok a projekt-tervezéshez. 

 

 

A prevenció 

A prevenció jelentése: megelőzés. Az addiktológia területén 
ide tartozik a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, vagy 
a szenvedélybetegek állapotának javítása, a személyes, társas, 
társadalmi feltételrendszer javítása révén. Korábban a prevenciót úgy 
értelmezték, mint valamilyen rossz, negatívum megelőzését. Ma már 
ez a modell átadta helyét a komplexebb egészségfejlesztésnek. Ezzel 
együtt a figyelem a kockázati tényezőkről (rossz minőségű társas 
környezet és a következményes szocializációs hiányok, ártalmak) 
részben a védő (protektív) tényezők felé fordult. Ezek közül a 



125 
 

legfontosabbak: törődő kapcsolatok és társas támogatás, magas 
szintű elvárások, és közösségi elköteleződés. (B. Erdős, 2015a) 

Mi magyarázhatja ezt a fordulatot, azaz miért 
hasznosabb egy pozitív fejlődési ív felvázolása, mint a negatívumok 
kivédése? Milyen kommunikációs kihívásokat jelent ez a nézőszög-
váltás? 

Egy elterjedt felosztás szerint elsődleges (még nincs 
betegség, probléma), másodlagos (a kialakult betegség, probléma 
kezelése) és harmadlagos (rehabilitáció) prevencióról beszélhetünk.  

 Ma inkább a prevenció területei, irányultsága szerint teszünk 
különbséget: 

 Általános (generikus, univerzális): a teljes 
társadalomra/közösségre irányuló lépések, pl. jogszabályok 
módosítása, prevenciós üzenetek a médiában. 

 Célzott (szelektív), azaz ismert, felmért kockázati tényezőkre 
alapozó. Például egy kutatás eredményei szerint a korai 
iskolaelhagyók (azaz az iskolarendszerből végzettség nélkül, a 
jogszabályban és/vagy az adott társadalomban jellemző életkori 
határ előtt kilépő fiatalok) veszélyeztetettebbek a szerhasználati 
zavarokra. Ebben az esetben számukra bizonyítékokon alapuló 
prevenciós programokat szervezhetünk azzal a céllal, hogy a 
szövődő kockázatokat, többek között a szerhasználatot 
megakadályozzuk.  

 A javallott (indikált) prevenció a már problémás csoportok 
segítésére irányul, lényegében megfeleltethető a másodlagos 
megelőzésnek. Kulcskérdése a megfelelő kezelésbe juttatás. (B. 
Erdős, 2015a) 
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Mi a prevenciós paradoxon, és hogyan függ össze az 
általános prevenció témájával? 

Milyen szakmai és etikai dilemmákat vet fel a célzott 
prevenció? 

A prevenció akkor a leghatékonyabb, ha 
rendszerszemléletű megközelítés szerint alkalmazzuk: ezt nevezik a 
szakemberek hatáshálónak, ilyenkor az alkalmazott módszerek 
egymást erősítik, pozitív szinergiában vannak. A hatásháló 
tervezéséhez ismerni kell az adott közösség kultúráját, 
kapcsolatrendszerét, a prevenciós módszerekre és a legjobb 
módszerkombinációkra vonatkozó kutatásokat. 

 

 

Környezeti vagy ökológiai prevenció; ökológiai modell 

Környezeti vagy ökológiai prevenció: „az ökológiai 
prevenció a nyíltan vagy rejtettebben ható környezeti tartalmakra, 
viszonyokra, és ezek befogadására irányul (…) célja annak a közvetlen 
kulturális, társadalmi-társas, fizikai és gazdasági környezetnek a 
megváltoztatása, amelyekben az emberek a droghasználattal 
kapcsolatos döntéseiket meghozzák.” (B. Erdős, 2015a) Legfontosabb 
kérdései: 

 Mit tekinthetünk normálisnak, elvártnak, és elfogadottnak az 
adott közösségen belül?  

 Van-e ellentmondás a formális és az informális elvárások között? 
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 Milyenek a jogi és gazdasági szabályozók és ezek érvényre jutása? 
(Ki és hogyan férhet hozzá az alkoholhoz, a dohányipari 
termékekhez, vagy éppen az illegális kábítószerekhez?)  
            

 Bronfenbrenner (1979) Brokhart (2013) által idézett 
ökológiai modelljében a következő szinteket azonosítja: 

 Individuális szint: a test a maga genetikai és szerzett fizikai 
adottságaival; az elme (észlelés, emlékezés, gondolkodás, 
érzelmek, szándékok, élettörténet); és a személyesen megélt 
spiritualitás (az élet értelmének keresése). 

 Társas szint (mikrorendszer): család, kortárscsoport, lakóhelyi 
közösség intézményei, szomszédsági kapcsolatok. 

 Társadalmi szint (mezorendszer): a társadalmi intézmények 
szintje (tömegkommunikáció, politikai, gazdasági 
berendezkedés, jog, nemzeti hagyományok stb.). 

 Globális szint: világméretű, nemzetközi (a fogyasztói társadalom, 
a hálózati/tudás alapú gazdaság, a Kelet-Nyugat oppozíció, a 
világvallások és a szekularizáció stb.). 

 

 A szerhasználattal kapcsolatos döntéseink – ahogy az imént 
megállapítottuk – a környezeti tényezők függvényében alakulnak. A 
legfontosabb makro-és mezoszintű tényezők: 

 jogi és gazdasági szabályozók; ezek érvényre jutása, pl. ki és 
hogyan férhet hozzá az alkoholhoz, a dohányipari termékekhez, 
vagy éppen az illegális kábítószerekhez; 

 társadalmi normák, értékek (pl. alternatív kultúrák, mint a 
„felépülő kultúra” jelenléte); 

 az intézményrendszer, kiemelten az oktatás, az egészségügy, és 
a szociális szektor; 

 tömegkommunikáció.  

 

 „Ha a szerhasználatot jogszabályok tiltják, és a közösségi 
normák sem elfogadóak, valamint a hozzáférés is nehézkes, akkor a 
szerhasználat kevésbé valószínű.” (Da Re, 2012) 
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 A környezeti prevenció három fő hatóköre a követett 
gyakorlat alapján:  

 A társadalmi normák (formális, informális) megváltoztatása. Mi 
számít devianciának? Mi a helyes, a helytelen, mit jutalmaz a 
társadalom deklarált módon és mit valójában? Milyen 
attitűdökkel kell számolnunk, amelyek a prevenciós törekvések 
sikereit alááshatják? 

 A törvénykezés, a szakpolitikák és a társadalmi gyakorlat 
megváltoztatása (intézményrendszer, kezelési és prevenciós 
protokollok, jogi szankciók stb.). 

 A szerek elérhetőségének korlátozása. (Mennyi idő, energia és 
pénz szükséges az adott szer megszerzéséhez?) 

 

 A környezeti prevenció leggyakoribb területei (McCrady & 
Epstein, 2013): 

 A dohányipari és szeszipari termékek árusításának ellenőrzése, 
korlátozása (szermentes körzetek, boltok számának korlátozása). 
A reklámok részleges vagy teljes tiltása, és a csatlakozó 
adópolitika.  

 Az illegális szerfogyasztás esetében a törvények betartatása, 
kiemelt figyelemmel a terjesztésre. 

 Az önmagukban nem hatékony médiakampányok 
iskolai/családi/lakóhelyi színtéren, vagy a kortárscsoportokra 
irányuló egyidejű megerősítése. 

 A fejlesztő hatású szabadidős tevékenységek, a közösségi élet 
alternatíváinak megteremtése. 

 Törődő, reziliens iskolák/törődő munkahelyek (pl. a 
munkavállalókat segítő programok, az ún. Employee Assistance 
Programmes bevezetésével). 

 Az éjszakai szórakozóhelyek biztonságának megteremtése. 
 A kezelőhelyek és a rehabilitáció elérhetővé tétele, a józan 

kultúra és a felépülés értékeinek megmutatása és elismerése. 
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Melyek azok a környezeti tényezők hazánkban, amelyek 
a szerhasználatot befolyásolják? Milyen a jó minőségű környezet? 
Miképpen változik a környezet? Milyen felelősségeink és szerepeink 
vannak a környezet alakításában? 

„A prevenció célja olyan egészséges közösségek 
létrehozása, amelyben az emberek életminősége jó: a munkahelyen 
és az iskolában, a lakóhelyi közösségekben, a családokban és a baráti 
kapcsolatokban egyaránt.” (Da Re, 2012)  

A környezet: az egyén közvetlen környezetét, és azt a 
környezet, amelyben másokkal osztozik (pl. szerhasználó-
kodependens családtagok, szegregált iskola és lakóhelyi, 
szomszédsági környezet). 

A hétköznapokban eltérően vélekedünk a 
szerhasználatot befolyásoló tényezőkről. Egy hazai kutatás a 
környezet lehetséges szerepét az alábbiak szerint értelmezi: 

„...számolni kell a szerhasználat kialakulásában ma 
kiemelkedően fontos társadalmi kontextussal és hatásokkal. Az itt 
(hátrányos helyzetű településen) élő emberek életében 
tapasztalható nyomor és jövőnélküliség, a kilátástalanság frusztráló 
érzésével párosulva az olcsó, de rossz minőségű legális és illegális 
droghasználat elsődleges oka.” (Szécsi & Sík, 2016: 115) 

 

Mit gondol, melyek a legfontosabb tényezői egy felépülést támogató 
környezetnek? Mi lehet a jelentősége egy ilyen környezetnek a 
veszélyeztetett csoportok vagy a kezelés alatt nem álló 
szenvedélybetegek szempontjából? 
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Keresse meg az interneten vagy a könyvtárban a 
Lucifer-hatásról és a „betört ablakok elméletéről” szóló írásokat! 
Milyen etikai dilemmákkal szembesülünk az utóbbi elmélet kapcsán, 
és hogyan lehet ezeket feloldani úgy, hogy közben elfogadjuk az 
emberi viselkedést magyarázó szociálpszichológiai tényeket? Online 
elérés: 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Ezero-
tolerancia%E2%80%9D  

https://olvassbele.com/2013/01/17/philip-zimbardo-a-lucifer-
hatas-reszletek/  

Célszerű Bronfenbrenner korai modelljéhez hozzáadni a 
virtuális teret, amely minden eddigi kommunikációs csatornához 
képest rugalmasabb: 

 egyidejű, de meg is őrzi az információkat;  
 a résztvevők száma tetszőlegesen alakítható akár tömegeket 

érhet el, mégis személyre szabott; 
 a virtuális tér nagyon változékony;  
 a számos kapcsolódás és új elem miatt feltérképezhetetlen; 
 kontroll alá hatékonyan nem vonható;  
 a felek anonimak, ha úgy döntenek. 

 

Az anonimitás és az egyidejűség, a térbeli távolságok minimalizálása, 
valamint az alacsony kontroll, mint kommunikációs sajátosságok 
ugyanakkor az érzelmi tartalmak torzított közvetítését és megértését 
eredményezhetik, egyfajta pszeudo-intimitást létrehozva. 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Ezero-tolerancia%E2%80%9D
http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Ezero-tolerancia%E2%80%9D
https://olvassbele.com/2013/01/17/philip-zimbardo-a-lucifer-hatas-reszletek/
https://olvassbele.com/2013/01/17/philip-zimbardo-a-lucifer-hatas-reszletek/
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Az interneten elérhető Kaló Zsuzsa és Vancsó Anna 
médiamonitoring-előadása. Milyen szerepe lehet a virtuális közösségi 
tereknek a megelőzésben? Melyek vajon az előnyeik és a hátrányaik? 
Online elérés:  

http://docplayer.hu/7924817-Ncsszi-nemzeti-drogmegelozesi-iroda-
neticle-technologies-uj-pszichoaktiv-szerek-az-online-mediaban-
mediamonitoring-es-elemzes.html  

 

 

Információ, tudás, kommunikáció 

A saját fizikai, társas és társadalmi-kulturális 
környezetünkhöz alkalmazkodva, a benne található erőforrásokat 
felhasználva-megújítva teremtjük meg fejlődésünk (vagy legalább 
túlélésünk) feltételeit. Az erőforrások egyike maga az információ.  

Mi a különbség információ és tudás között? 

A viselkedést döntő módon az befolyásolja, hogy mit tudunk 
a bennünket körülvevő környezetről, annak veszélyeiről és 
erőforrásairól: a mérlegelést lehetővé tevő jelzéseket pedig a 
szocializáció folyamán sajátítjuk el.  

Bár Ön bizonyára segítőkész ember, nem fogja hívni a 
mentőket, amikor Hamlet a színpadon közvetlen célzásokat tesz 
tervezett öngyilkosságára, mert a jelzést képes értelmezni a 

http://docplayer.hu/7924817-Ncsszi-nemzeti-drogmegelozesi-iroda-neticle-technologies-uj-pszichoaktiv-szerek-az-online-mediaban-mediamonitoring-es-elemzes.html
http://docplayer.hu/7924817-Ncsszi-nemzeti-drogmegelozesi-iroda-neticle-technologies-uj-pszichoaktiv-szerek-az-online-mediaban-mediamonitoring-es-elemzes.html
http://docplayer.hu/7924817-Ncsszi-nemzeti-drogmegelozesi-iroda-neticle-technologies-uj-pszichoaktiv-szerek-az-online-mediaban-mediamonitoring-es-elemzes.html
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környezettel, a kontextussal együtt. (Bateson, 1971, id. B. Erdős, 
2015a) 

Ami egy adott kultúrához tartozó számára fontos (így pl. az 
egészséges életmód), az más nézőpontból, más életkörülmények 
közepette akár értéktelennek is tűnhet. Nehéz ezt elfogadnunk, 
hiszen mi tudjuk, mi a helyes (Tényleg tudjuk? Működne vajon más 
feltételek közepette is?) Az egyoldalú kommunikációs viszony miatt: 
„én tudom, mi a helyes, és mert Te nem tudod, kötelességem, hogy 
felvilágosítsalak róla” a prevenciós célú kampányok célt 
téveszthetnek, hiteltelenné válhatnak. A másik ember 
tapasztalatainak hitelességében és alkalmasságában ilyen hirtelen 
módon kételkedni nem célszerű, és nem is segít, csak ront a 
helyzeten. A viselkedés és a mögöttes értékrend, attitűdök csak akkor 
változnak meg, ha erre megvannak mind a képességek, mind a 
lehetőségek, mind pedig a motivációk. 

„Kezdetben van a viszony.” Mit jelent Martin Buber 
mondata a fentiekkel összefüggésben? 

Milyen hatásokra épít az alábbi prevenciós célú film? 
Alátámasztott-e tudományos értelemben is? 

https://www.youtube.com/watch?v=LrP8e2PFxGg (Egy különleges 
alkoholreklám) 

 

Kettős kötés 

Egy elmélet szerint, ha az eltérő színtereken, szinteken az 
üzenetek ellentmondásba kerülnek egymással, de az egyén számára 
valamiért kényszerítő erejűek, akkor a kialakuló kettős-kötés 

https://www.youtube.com/watch?v=LrP8e2PFxGg
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helyzetek destruktív-öndestruktív viselkedésmintákat 
keletkeztetnek: a következmény az öngyilkosság vagy a 
szerhasználat. Keressünk példákat kettős-kötés helyzetekre! 

 

Átpolitizáltság 

Mivel a prevenciónak e típusa akár a teljes környezetre 
kiterjed, és a társadalmi normákhoz, a jogi szabályozáshoz is erősen 
köthető, ezért a környezeti prevenciós stratégiák gyakran válnak 
társadalmi viták tárgyává. Milyen szereket tiltsunk? Milyen szereket, 
milyen életkori határokkal legalizáljunk? Miképpen szerezzünk 
érvényt a tilalmaknak? A kínálat, vagy a kereslet csökkentése legyen 
a hangsúlyosabb? Hogyan mutatkoznak meg hazánkban ezek a 
problémák? Milyen próbálkozások történtek eddig a helyzet 
megváltoztatására? Mi a jelentősége annak, ha az egyes szereplők 
(döntéshozó, szakértők, gyakorlati szakemberek stb.) prioritásait 
megismerjük? 

 

Tömegkommunikáció 

A tömegkommunikáció a nyilvánosság számára a 
legfontosabb információforrás. Nagy a kísértés, hogy tények helyett 
sztereotípiákat és negatív szenzációkat közvetítsen, 

 mert a koherens látásmód, történet-alakítás, és az „igazságos 
világba vetett hit” emberi szükséglet: szeretjük azt hinni, hogy a 
jó emberekkel csupa jó dolog történik, és rossz csak a rosszakkal; 

 mert a deviancia, mint kontraszt, megerősíti a normákat; mert a 
normaszegésre erős figyelem irányul, éppen a társas 
együttműködés, az összhang megteremtésének szükséglete 
miatt. 
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Vannak-e egyéb tényezők? Mi a sztereotip 
ábrázolásmód veszélye? Milyen a tipikus kábítószerfüggő? Milyen a 
tipikus alkoholista? Milyen metaforákra épít az ábrázolás (pl. 
„számkivetett”, „művész-alkat” stb.) Találkoztunk-e kivételekkel? – 
akár ebben a tananyagban, akár a mindennapi életben? 

Melyek azok az addikciók, amelyeknek ábrázolása hiányzik a 
médiából, és vajon miért?  

Inkább kriminalizáló vagy medikalizáló üzenetekkel 
találkozunk, azaz a szerhasználatot bűncselekményként vagy 
betegségéként ábrázolják? 

Milyen a kezelés, az ellátórendszer ábrázolása?  

Milyen a gyógyulás, a felépülés folyamatának ábrázolása? Szakértői? 
Együttérző, de korlátolt? Sztereotipizáló? Lenéző? Kételkedő? 
Okoskodó? Hiányos? Keressünk példákat! 

Milyen a drog- és alkoholpolitika ábrázolása? 

 

 

Prevenció a tömegkommunikáció segítségével 

A közegészségügyi kampányok erősen építenek a 
tömegkommunikációra. Kezdetben ezek az üzenetek, melyeknek 
célja a hiedelmek, attitűdök, sőt a viselkedés megváltoztatása volt, 
egyáltalán nem voltak hatékonyak, legfeljebb a szerfogyasztásra nem 
veszélyeztetett népesség megnyugtatására lehettek alkalmasak 
(„valamit tettünk”; „komolyan vesszük a kérdést”). A színvonal 
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javulását a projekteket kísérő értékelő kutatások bevezetését 
követően tapasztalhattuk.  

Azonban minden projekt, még a legrosszabb is, fontos 
tanulságokkal szolgálhat a jövőre nézve. A kutatások során világossá 
vált, hogy a sikeres kampányok nem általában „a közönségnek”, 
hanem egyes csoportoknak szólnak (szegmentálás, célzott jelleg). A 
célcsoport bevonásával történő kutatások során értékelik, finomítják 
a tartalmakat (pl. a formatív, a gyártás során alkalmazott értékelés 
bevezetése a forgatókönyvek, „nyers” vágatlan tartalmak 
véglegesítése során, televíziós üzeneteknél). A sikeres kampányok jó 
minőségűek, versenyképesek egyéb hirdetésekkel, és a 
kommunikációs csatorna megválasztására gondosan ügyelnek, azaz 
nem az olcsóság a vezető szempont, hanem a célközönség 
médiafogyasztási szokásai. E kampányok továbbá a meggyőzés 
korszerű szociálpszichológiai elméleteire támaszkodnak, építenek a 
már említett „hatáshálóra”, és nem egyszeri alkalmat jelentenek, 
sokakat és gyakran szólítanak meg hatékony módon. A kampány 
hatásosságát folyamatosan értékelik (elérés, attitűdök stb.) Az 
értékelés nehézsége ugyanakkor az emberi viselkedés 
meghatározottságának komplexitásából és a késleltetett hatásokból 
fakad. 

Példa: A SENTAR a szerhasználók egy kutatások során 
tisztázott vonására összpontosít: a szenzoros (érzékekre vonatkozó) 
élménykeresésre. Az élménykereső személyek az olyan üzenetekre 
figyelnek, amelyek újak, szokatlanok, kreatívak, és összetettek. 
Fontosnak tartják az erős érzelmi hatásokat, az izgalmat, a 
gyorsaságot, és nem idegenkednek a kétértelmű üzenetektől sem. A 
projekt során ezekre a sajátosságra kiemelt figyelmet fordítottak, 
tovább erősítve a programot a megfelelő csatorna- és műsoridő-
választással (ezt előzetes kutatásokkal alapozták meg); valamint a 
szereplők megválasztásával (kortárs-hatás). A SENTAR alapelveket 
később iskolai programokra is kiterjesztették: talk-show elemek, a 
korosztály saját videói, szerepjátékok és versenyek tették elevenné, 
izgalmassá a programot. 
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A szerhasználatról való nyilvános kommunikáció során a 
kapcsolathálózati összefüggéseket, a társas következményeket, 
valamint az elérhető segítség megjelölését tekintsük „kötelező 
elemnek”. Nem cél a bagatellizálás, a puszta kíváncsiság 
felébresztése vagy a használók (különösen pedig a felépülők!) 
stigmatizálása. Nem hasznos és nem is etikus ez akkor sem, ha 
egyébként személyiségi jogaikat formális értelemben tiszteletben 
tartjuk. Morális és szakmai értelemben is fontos a pozitív képességek, 
lehetőségek megfogalmazása, a felépülés történeteinek bemutatása 
– akkor is, ha ez nem számít „szenzációnak”. 

Az újságírók etikai kódexe kimondja, hogy nem szabad 
népszerűsíteni az egészségre káros szereket, életmódot, általános 
alapelvként pedig az érzékenységet ajánlja. Milyen további 
ajánlásokat tudunk megfogalmazni? 

 

 

Közösségi prevenció 

„A kábítószer-jelenség közösségi térben jelenik meg. 
Kiküszöbölése, kedvező irányú befolyásolása szempontjából tehát 
döntő fontosságú a közösség viszonyulása, válaszkészsége és 
válaszképessége. Megfelelő és egyértelmű közösségi válasz nélkül az 
intézményes próbálkozások hatóköre nem képes lefedni a 
szükségleteket. A különböző társadalmi problémák hatékonyan főleg 
azokban a közegekben befolyásolhatók, ahol azok keletkeznek. A 
kábítószer-problémák visszaszorítása elsősorban helyi szintű 
kezdeményezések ösztönzését igényli, hogy kialakuljon az a 
közösségi–civil–szakmai hálózat, amely minden településen lehetővé 
teszi a különböző fejlesztő, megelőző és kezelő programokhoz való 
egyenlő hozzáférést.” (Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020) 
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A közösségi prevenció kifejezést kétféle értelemben is 
használjuk: néha a környezeti prevenció szinonimájaként, ahol a 
nyilvánosság mellett megjelenik a sajátos közösségi minőség, máskor 
pedig ez utóbbi, a maga értékrendjével, célokkal, identitással 
jellemezhető közösség kerül a fókuszba:  

„A közösség az emberi lét feltétele: olyan társas hálózat, 
amelyben a résztvevők közösen értelmezik a körülöttük lévő világ 
eseményeit, jelentőségét, és saját környezetüket alakító 
cselekvéseiket. A közösség alapvető, erőteljes szocializációs tényező, 
hiszen más, bensőségesebb színtereket (családokat, kiscsoportokat) 
is magukba foglal, formál – és általuk formálódik. Hasonlóképpen, a 
közösségi erőforrások és a problémamegoldó kapacitás 
elválaszthatatlan a családi, egyéni forrásoktól és kapacitásoktól. 
Közösség alatt a prevencióban a közös lakó- és közigazgatási 
területen élő személyek csoportját értjük. A közösségi prevenció nem 
mindig vonja be a teljes közösséget, de mindig támaszkodik a 
kulcsfontosságú szereplők együttes, koordinált cselekvésére, 
partnerségére: pl. a lakóhely civil szervezetei, oktatási, 
közművelődési és sportintézményei, és az egészségügyi ellátás 
szereplői egy közös projekt megvalósítóiként, együttműködve lépnek 
fel.” (B. Erdős, 2015b) 

 

Közösségek a virtuális térben 

Vitatott kérdés, hogy a virtuális tér – amely, mint láthattuk, a 
környezeti prevenció fontos terepe – vajon elősegíti-e vagy inkább 
megnehezíti a hagyományos értelemben vett közösségek 
szerveződését és a közösségi prevenció működtetését? A virtuális tér 
előző részben ismertetett fő sajátosságai miatt az állítás mellett és 
ellen is találhatunk érveket. Egy további kérdés lehet, hogy az online 
fantáziajátékok világán túl létezhetnek-e tisztán virtuális közösségek, 
amelynek tagjai kizárólag ebben a térben találkoznak? Erre a válasz – 
kognitív korlátainkat figyelembe véve – inkább a nem. (Dunbar, 2002) 
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Mivel azonban a virtuális tér megkerülhetetlen adottság, 
célszerű megkeresünk a konstruktív alkalmazás példáit, mind a 
közösségfejlesztés (pl. Katonáné & Bótáné, 2013), mind a website-ok 
létrehozása és működtetése terén. (Internet: UN Office on Drug and 
Crime, 2003) A szakemberek figyelme az elmúlt egy-két évben 
elsősorban a közösségi médiára irányul. Itt nem csupán arról van szó, 
hogy miként segítik elő ezek a terek a szerfogyasztás terjedését és 
ezért hogyan vonhatóak nagyobb ellenőrzés alá; a közösségi 
prevenció szempontjából is érdemes megvizsgálni a bennük rejlő 
potenciálokat. (Using social media, NIH, 2014) 

 

Erőforrások, társadalmi tőke 

A közösség számos funkciójához kötődő magyarázó elmélet a 
társadalmi tőke elmélete. A társadalmi tőke az emberi 
kapcsolatokban létrejövő erőforrások összességét jelenti. Ezek az 
erőforrások tartós kapcsolatrendszerekben mutatkoznak meg, 
nélkülözhetetlen szerepet játszanak az integrált, szolidáris, a 
problémák tág körét hatékonyan megoldó és stabil társadalom 
fenntartásában.  

 Egy lehetséges felosztás szerint a társadalmi tőke főbb típusai 
az 

 „erős” kapcsolatok, az összetartó, személyességen alapuló 
társadalmi tőke;   

 a társadalmi híd szerepét betöltő „gyenge” kapcsolatok, az 
összekötő, áthidaló típusú tőke;  

 és az összekapcsoló, az eltérő társadalmi rétegek közötti mozgást 
és forrás-elosztást lehetővé tevő összekapcsoló társadalmi tőke. 
(Granovetter, 1973; Csermely, 2004; Füzér, 2013)  
 

„A közösség lényege a közösségvállalás.” Mit jelent ez a 
mondat számunkra? 
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„…egy közösség – s ez esetben legfőképpen lokális 
közösség, vagyis szomszédság, település, kistérség, megye, régió – 
önmaga fejlődési irányainak meghatározása érdekében képes a 
kezdeményezésre, és képes cselekvő módon részt venni saját 
fejlesztésében.” (Vercseg, 2004) Ha azt akarjuk, hogy a változás, 
fejlődés tartós, divatos kifejezéssel „fenntartható” legyen, akkor ne 
elégedjünk meg azzal, hogy szolgáltatásokat szervezünk a közösség 
számára, mert, ha saját energiáit nem viszi bele a folyamatba, nem is 
köteleződik el az eredmények mellett, és nem fáradozik azok 
fennmaradásáért. Másfelől, a közösség nem a „szabadidő hasznos 
eltöltésére”, hanem az emberi élet értelemmel, jelentőséggel 
telítettségének megélésére szolgál. A szakemberek felelőssége a 
közösségek képessé és erőssé tétele a fejlődésükhöz szükséges 
források azonosítására, bevonására, összekapcsolására.  

A globalizációval szembefordulva hazánkban ma többnyire az 
elsődleges közösségekből nyerhető identitásokat hangsúlyozzuk 
(lokalitás, etnikum, család). Ugyanakkor korunkban éppen ezeknek a 
hagyományos intézményeknek az ereje kérdőjeleződik meg. A 
kultúraváltoztató mozgalmak sikerének záloga mindig a 
komplementer jelleg volt, amikor egy közösség a saját hiányaira 
válaszokat keresve újította meg lehetőségeit. Egy ilyennel már 
találkoztunk: ez a felépülők létrehozta sorstársi közösségek kultúrája. 

Miben hasonló a slow mozgalom szemlélete a 
felépülők szemléletéhez? 

Fontos, hogy a közösséget nem csupán a térbeli érintkezés 
folytonossága, a lokalitás teszi; ennél sokkal fontosabb a közösséget 
szervező szimbolikus rendszer.  A közösség saját kultúrájának 
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kialakításával meghatározza, hogy adott élethelyzetekben melyek a 
cselekvés elfogadott/elfogadhatatlan módjai, alternatívái. Bár a 
közösségi lét mind a személy, mind a társadalom szempontjából 
létfontosságú, nem minden közösség szolgál jó célokat. A kiüresedett 
rituálékkal jellemezhető kvázi-közösségeket és a dehumanizáló, 
gonoszul cselekvő közösségeket csupán a félelem tartja össze. A 
humanizáló közösség ezzel szemben kölcsönös és szolidáris függőségi 
hálózatokat épít ki, közösen hoz döntéseket, felépíti a közösség 
identitását, és elkötelezi magát önmaga, egymás, valamint a teljes 
közösség jólléte iránt. Tiszteletben tartja az alapvető emberi 
értékeket és normákat, és ezen a szinten nyitott marad tágabb 
környezete értékrendjére és szükségleteire is. (Schaffer & Anundsen, 
1993, id. Saalebey, 2007) Egy humanizáló közösség elköteleződő 
tagjaként a személy önmagát reálisan tudja értékelni, mert 
tapasztalatait hitelesnek ismerik el, cselekvéseire érdemi 
visszajelzéseket kap a számára meghatározó kapcsolati rendszerből. 
A közösségek fontos terei a kölcsönösségnek, amely valamilyen 
formában minden társadalom alapvető normája. (Hewstone & 
mtsai., 1997; B. Erdős, 2014) 

 

 „A fiatalok kivételes energiáit és kreativitását a 
közösség elvesztegeti, mert úgy tekintenek rájuk, mint éretlen, 
gyakorlati tapasztalatok híján lévő személyekre. (…) a fiatalok legitim 
vágyairól a „felelősségteljesebben gondolkodó” idősebbek tudomást 
sem vesznek. Ha megfelelő lehetőségeket kapnak, a fiatalok 
jelentősen képesek hozzájárulni saját közösségeik fejlesztéséhez.”   

 

Milyen tapasztalatokat, emlékeket, élményeket tudunk kapcsolni a 
fenti idézethez? 
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Változás a közösségekben 

Victor Turner szerint egy társadalomnak vagy közösségnek (societas) 
két fontos alkotóeleme van. Az egyik a struktúra, amely a 
hétköznapok szokásos, felismerhető rendjét jelenti: a státuszok, a 
hozzájuk kapcsolható szerepek és folyamatok rendszerét. A 
communitas ennek az ellentéte (anti-struktúra), az egység, az 
egyenlőség, az emberi lényeg megtapasztalása. Tere a nagy 
horderejű személyes vagy közösségi változásokhoz kapcsolódó 
rituálék átmeneti (=liminális, küszöb) tere. Míg a struktúra a rend 
fenntartásához kötődik, addig a communitas a megújuláshoz 
szükséges energiákat és az eszményeket („egyenlőség, szabadság, 
testvériség”) adja; az első a kiszámítható biztonságot, a második 
pedig a változások bizonytalanságát, egyben lehetőségét jelenti. A 
societas e kettő folyamatait egyesíti magában. Struktúra és 
communitas optimális körülmények között váltakozva jut érvényre a 
közösségek életében. 

Turner felveti, hogy a későmodern korban a liminális 
jellege megváltozik, az átmenetiség szimbólumai és rituáléi 
(tetoválás, szerfogyasztás, önsebzés stb.) annak eredeti, státusz- és 
szerepváltó, változtató tartalmai nélkül is megjelenhetnek, mint 
puszta játék, időtöltés (liminális – liminoid). Mi mindenre utalhat ez a 
jelenség? 

 

Ugyancsak Turner gondolata, hogy a legrosszabb társadalmi-
közösségi helyzeteket a struktúra vagy a communitas fanatikusai 
hozzák létre: az első esetben a megújító, vitalizáló energiák, a 
követhető eszmények, értékek hiányoznak, a második esetben pedig 
a nyugodt élethez szükséges stabilitás és rend. Milyen történelmi 
példákkal tudnánk alátámasztani Turner gondolatait? Miképpen 
vonatkoztatható struktúra és communitas egysége a felépülő 
kultúrára? 
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Jó lakóhely 

Woodberry (id. Saleebey, 2007) empirikus kutatása szerint 
a „jó lakóhely” – a szűkebb, de érzelmileg jelentős színtér – ismérvei 
a következők: 

 fejlődő, épülő környezet: akár szegény, akár gazdag az érintett 
lakónegyed, az épületeken, közösségi területeken látszik a 
gondoskodás, a törődés („Itt nálunk mindig épül valami.”); 

 a közösség saját szimbólumai, emblémái: olyan tárgy vagy 
tevékenység, amely a közösség számára jelentős, és a 
találkozásokat katalizálja (épület, közösségi kert, ünnepek stb.); 

 a generációk közötti eleven kapcsolatok, konstruktív 
intergenerációs dinamika; 

 jó közösségi történetek, amelyek hagyományozódnak, 
gazdagodnak, és a humanizáló közösség, a fejlődő környezet 
értékeit jelenítik és erősítik meg.  

 

A deficit-nyelvtől az erőforrás-perspektíváig 

A közösség a társadalmi diskurzusokban gyakran a problémák, de 
nem a megoldások birtokosaként jelenik meg. (Cooperrider & 
Whitney, 1999) Életüket a lehetőségekkel telített élet helyett 
nehézségekkel telített életként ábrázolják (szegregált, hátrányos 
helyzetű, zsákfalvas stb.). A fejlesztési források azonban mindig 
végesek, így a szakértők és hivatásos segítők kivonulását követően a 
problémák is visszatérnek. Ezt a fejlesztések fenntarthatóságát 
fenyegető komoly akadályt felismerve, a közösségi tervezés új, 
közösségfejlesztő szemléletű gyakorlata a képessé tevést, a 
részvételt és a cselekvőképességet, az erővel való felruházást 
hangsúlyozza.  
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 Az erőforrás-perspektívát képviselő Delgado (2000, id. 
Saleebey, 2007) előfeltevései: 

 a közösségnek szándékában áll segíteni magán, 
 ennek forrásai reálisan elérhetővé válhatnak a számára, 
 el tudja dönteni, mi a legjobb a számára, 
 stratégiáit önmaga birtokolja, nem a közösségen kívülről kapja, 
 a szervezetek és közösségek partnersége a kezdeményezések 

igazi útja, 
 az egyik területen kialakított erősségek és képességek 

áttevődnek a másik területre, pozitív szinergiák alakulnak ki. 
 

 A képessé tevés azt jelenti, hogy a csoport eljut az 
önmeghatározás és az önmagába vetett hit szintjéig, a tagok közös 
érdekeket, célokat vállalnak fel. Az erőssé tevés a közösség hatalmi 
pozíciójának erősítését hozza magával, a közös érdekek hathatós 
képviselete és a közös célok elérése révén. Ezzel párhuzamosan a 
döntéshozóknak, szakembereknek is képessé kell válni az újfajta, 
közösen kialakított viszonyrendszer elfogadására. (Lakatos, 2009). 

„A gettó természetellenes képződmény. Ahhoz, hogy a 
többségi társadalom tartósan létrehozza, jelentős forrásokat kell 
befektetni. Ha egyszerűen csak letelepítjük, majd békén hagyjuk az 
embereket, akkor rövid idő belül létrehozzák a maguk közösségét. 
Ezért az amerikai kormány és egyes érdekcsoportok korlátozzák a 
gettóban élők számára elérhető lehetőségeket és a forrásokat. A 
kokain a CIA támogatásával érkezik; a drogdílerek büntetlenséget 
élveznek. A támogatásokat a gettóban élő legkorruptabb, 
legképzetlenebb személyek kapják, kialakítva az őrület kultúráját (…) 
Soha egyetlen fekete sem hozott létre vagy tartott fenn egyetlen 
gettót sem, egyedül abban vagyunk hibásak, hogy nem védekeztünk 
elég hatékonyan (…) a felépített forgatókönyvekből úgy látszik, 
maguk az áldozatok tehetnek arról, ami velük történik.” Forrás: 
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https://blackliberationlovenunity.wordpress.com/2015/04/14/how-
to-create-a-ghetto/  

 

Mi a véleménye a fenti szövegről? Milyen előfeltevései vannak a 
szerzőnek a közösségi fejlődés, változás természetes irányáról? Mi az 
Ön feltevése? Mire alapozza ezeket? 

 Tudományos bizonyítékokra? 
 Tapasztalatokra? 
 Média-üzenetekre? 
 A társas környezetből érkező hatásokra (szomszéd, barát, 

ismerős)? 

Melyik hat Önre a legerősebben? 

 

 

Szempontok projekt-tervezéshez: környezeti és közösségi 
prevenció 

 
 Kiket kell bevonni a folyamatba (döntéshozók, média, érintett 

közösségek és intézmények)? 
 Mi az, amiről nekik tudniuk kell, azaz mi az üzenet? (Fontos, hogy 

úgy fogalmazzuk meg, hogy az valamennyi érintett számára 
érthető legyen és fontosnak tűnjön. Át kell gondolnunk az egyes 
érintettek valós érdekeit, értékeit, attitűdjeit, amelyek 
eltérhetnek, általában el is térnek a sajátunktól.) 

 Ki közvetítse az üzeneteket? Ki a hiteles ebben a témában? 
Milyen információkkal kell rendelkeznie, hogy hatékony legyen? 

 Miképpen jut el üzenetünk az érintettekhez? Miképpen 
ébresztjük fel az érdeklődést? Melyek a legmegfelelőbb 
kommunikációs formák?  

https://blackliberationlovenunity.wordpress.com/2015/04/14/how-to-create-a-ghetto/
https://blackliberationlovenunity.wordpress.com/2015/04/14/how-to-create-a-ghetto/


145 
 

 Milyen forrásokkal rendelkezünk? (Pl. szakemberek, tudás, 
szövetségesek). Mely pontokon szükséges a fejlesztés, miből 
szerzünk ezekre a szükséges fejlesztésekre forrásokat?  

 Miképpen kezdünk a folyamathoz, és melyek a várható lépések? 
Mi érhető el rövid távon? 

 Hogyan működik? A projekt értékelését a kezdettől folyamatossá 
kell tenni, és a nem működő programelemeket különösebb 
szívfájdalom nélkül kihagyni, cserélni – esetleg javítani. 

 

 Személyes kérdések: 

 Hol látom saját feladataimat, szerepemet a környezeti prevenció 
területén? 

 Kikkel érdemes együttműködnöm ahhoz, hogy ezt a szerepet a 
lehető legjobban töltsem be? 

 Milyen módon alakítanám ki ezeket az együttműködéseket, 
miképpen motiválnám az egyes partnereket? 
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B. Erdős Márta: Diszkurzív addiktológia 

 

A fejezet célja, hogy segítse az addikció, mint társadalmi probléma 
értelmezését, és felkészítsen a szenvedélybetegségekhez kötődő 
jelenségek elemzésére.  

A társadalmi működés, a társadalmi problémák megismerése 
többféle úton lehetséges. A diszkurzív megközelítés szerint arra a 
módra összpontosítunk, ahogyan társadalmunkat, közösségeinket a 
kommunikáció révén alakítjuk. A létrejövő szövegekben tükröződnek 
értékrendünk alappillérei és ellentmondásai; és ennek megfelelően a 
társadalmi problémák meghatározásának és kezelésének elvei is. 

 

A fejezet fő témái:  

 a szenvedélybetegség jelentése szakmai nézőpontból; 
 a diszkurzív elméleti keret; 
 szövegek és élettörténetek; 
 az addikció, mint társadalmi probléma értelmezése; 
 fogyasztói társadalom és az addikció; 
 Az új pszichoaktív szerek, mint a későmodern 

fogyasztóiság különös emblémái; 
 felépülés-narratívák, felépülés-szövegek. 
 
 

A szenvedélybetegség jelentése 

Az addiktológia a különböző függőségekkel foglalkozó 
tudományterület. A függőséget úgy értelmezhetjük, mint tartós, 
krónikus, egyre súlyosbodó állapotot, amelynek fontos ismérve a 
kontrollvesztés, a kényszeres, fokozódó használat. Velejárója a 
kapcsolati-érzelmi síkon tapasztalt problémák tagadása, egyben ezek 
súlyosbodása. 

 



149 
 

Hasonló, de mégsem azonos 

A függőség nem azonos a szerhasználati zavarral. Egyfelől, a függőség 
lehet viselkedéses (szerencsejáték- internetes játék- szex- vagy 
fitneszfüggőség, kényszeres segítés stb.). Másfelől, a szerhasználati 
zavar bizonyos értelemben meg éppen tágabb kategória, amely 
magába foglalja például a kockázatos helyzetekben történő egyszeri 
szerhasználatot is.  

Milyen hatásai vannak a kommentelőkre az alábbi blog 
szövegének? Mi magyarázhatja ezeket a hatásokat? 

http://vodkaatag.reblog.hu/az-alkoholizmusnak-vannak-titkos-jelei  

 

Mit jelenthetnek az alábbi idézetek, szövegek?  

 

„Alkoholista az, aki nem tudja megmondani, mi történik, ha megiszik 
egy pohárral.” (Lefever, 2001) 

 

„Eléggé mélyen voltam. Voltam vagy 50 kiló. Teljesen ki volt fordulva 
a személyiségem. Ittam kannás bort, minden toltam magamba, hogy 
ne tudjam, mi van körülöttem. Mindenféle ügyek felhalmozódtak, 
folyamatosan kiraboltak, mozgó szerencsétlenség voltam. 
Hajléktalanokkal barátkoztam, de ők is már a végén azt mondták, 
hogy ne menjek oda, túl sok vagyok. Ők azért úgy benne vannak 
abban, hogy hajléktalanok, eléldegélnek, de annál nem akarnak 
lejjebb kerülni. Nekem meg mindegy volt.” (Interjúrészlet, felépülő 
függő visszaemlékezése, publikált kutatási jelentés, B. Erdős & mtsai., 
2015) 

 

„Lényegtelen, min ment keresztül, borítékolni tudom, hogy 
rettenetes dolgokon… Ugyanezekkel az okokkal két és fél millió 

http://vodkaatag.reblog.hu/az-alkoholizmusnak-vannak-titkos-jelei
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ember nem iszik ( ...) más is elvált; de aki utána iszik, az az alkoholista. 
(…) Az alkoholbetegek 80%-a családban van, munkahelye van. (…) (a 
beteg) azt mondja: „ha én nem fekszem az árokban, nem is vagyok 
alkoholista.” (Interjúrészlet szakemberrel, publikálatlan kutatási 
jelentés.) 

 

 

Diszkurzív megközelítés 

Diszkurzív: jelentésközpontú irányzat, amely a társadalmi 
jelenségeket a nyelvre, a beszédre vezeti vissza. A társadalmi 
jelenségek a nyelvhasználat révén jönnek létre, a használat során 
pedig a nyelv révén rögzített, hagyományozódó közös megegyezések 
(konvenciók) megerősítésre vagy újraírásra kerülnek: mi az, ami 
kimondható, és mi az, amiről hallgatni kell? Mi milyen módon, és 
milyen formában mondható el? Szövegek rögzítik, hogy mit tekintünk 
társadalmi szempontból fontosnak, és mi az, ami kevésbé lényeges, 
vagy éppen lényegtelen. Szövegek révén alakítjuk csoportok és 
személyek társadalmi státuszát, megítélését, sorsát.  

 Az emberi közösségeket a nyelv által közvetített és 
folyamatosan megújuló jelentések fűzik össze. Így a nyelvhasználat az 
egyik legfontosabb társas cselekvés (beszédaktus), mert a nyelvben 
fejeződik ki értékrendünk, identitásunk, azoknak a szabályoknak és 
hagyományoknak a nagy része, amelyeknek mentén 
mindennapjainkat éljük.  

 

A szövegek alkalmasak a hazugságra, a 
megtévesztésre, és a manipulációra is. Vajon a nyelvnek ez a 
sajátossága cáfolja-e a diszkurzív nézőpont alaptételét? 
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„A személyes történetek, az élményminták kifejeződési 
lehetőségei – így maga az is, hogy egyáltalán mit tekintünk, mit és 
hogyan konstruálunk „élménynek” – a közösségi diskurzusba 
ágyazottak, ahhoz képest létezhetnek, és ahhoz képest 
értelmezhetőek.” (B. Erdős, 2014) A szöveg, a társadalom és a 
személyes kogníciók (ismeretek, preferenciák, gondolkodásmód) egy 
visszaható, visszacsatolásokból építkező (rekurzív, reflektív) 
folyamatban alakítják egymást.  

Az alábbi ábra szöveg, társadalom és személyes 
kogníciók összefüggéseit ábrázolja. Mi a furcsa a háromszögben, és 
mi indokolhatja ezt a furcsaságot?   Nézzünk utána, mit jelent a 
„lebegő jelölő”, „üres jelölő” kifejezés!    

 

 
 

A „morális pánik” alapja a média valóságdefiníciós szerepe. A 
jól eladható történet szélsőségeket, polarizált képet ad 
(„szenzációs”). Veszélye, hogy a valóság torzítása visszahat a 
közállapotokra, egyfajta negatív spirál jön létre.  
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„A média szenzációkeltő és leegyszerűsítő bemutatása 
nyomán a fenyegetést hordozó csoport könnyen azonosíthatóvá 
válik. A médiának ez a tevékenysége autoritatív megoldásokat 
sürgető közhangulatot alakít ki. A hatóságok erre az igényre törvényi 
szigorításokkal válaszolnak. A fokozott intézményi és 
közfigyelemhatásra növekszik a jelenség regisztrált eseteinek száma, 
így legitimálva a rend helyreállítása érdekében tett lépéseket. A 
morális pánik nyomot hagyhat a társadalom jogrendszerén, a 
társadalmi rend fenntartásával megbízott intézmények eljárásain, a 
társadalmi normák rendszerén. A folyamat során alkotott szimbolikus 
képzetek beépülnek a társadalmi hiedelemrendszerbe, az itt kialakult 
népszerű képek leegyszerűsítő magyarázatot biztosítanak a 
társadalmi rendről szóló laikus elképzelések számára.” (Kitzinger, 
2000: 24) 

A morális pánik hatásait figyelembe véve, mi a jelentősége 
a tények tiszteletének az addikciókról szóló tudósításokban? 

Ki az alábbi üzenet címzettje? Mi lehet a célja? 

 

„A rendőrség felderítő munkája mit sem ér, ha a kábítószer-
fogyasztók nem törődnek a rájuk leselkedő halálos veszéllyel, ezért a 
rendőrség kéri: tartózkodjanak mindennemű kábítószer 
fogyasztásától!” Forrás: http://www.borsonline.hu/aktualis/hajszal-
valasztja-csak-el-a-halalt-az-euforiatol/66914  

 

Mit üzennek az alábbiak a magyar kultúra szerfogyasztáshoz való 
viszonyáról? 

„Többet iszik a kelleténél.” 

„Megissza a magáét.” 

„Nem vagy elég idős ahhoz, hogy ennyit igyál.” 

 

http://www.borsonline.hu/aktualis/hajszal-valasztja-csak-el-a-halalt-az-euforiatol/66914
http://www.borsonline.hu/aktualis/hajszal-valasztja-csak-el-a-halalt-az-euforiatol/66914
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Alább olvasható egy globális környezetben is érvényes üzenet. Mi a 
jelentősége? 

„Egymilliárd forint értékű heroint foglaltak le.” 

 

 

Diszkurzív és narratív 

Az identitás fontos eleme az élettörténet. Élettörténetünk 
elbeszélését – így az aktív vagy felépülő szenvedélybeteg történetét 
is – összhangba hozzuk saját közösségeink elfogadott és széles 
körben megismert történeteivel. A személy lehetőségeit, alapállását 
– tehát azt, hogy mi mondható el és hogyan, miből mi következhet, a 
történet milyen elemiről kell hallgatnunk, és melyeket kell 
kiemelnünk – kultúránk erősen meghatározza.  

Keresse meg az alábbi filmet egy videotékában! Hogyan 
alakul a tipikus amerikai hőstörténet az alábbi linken ismertetett 
Kényszerleszállás (Flight) c. filmben? Mit jelent a film magyar és angol 
címe? 

http://www.port.hu/kenyszerleszallas_flight/pls/w/films.film_page?
i_film_id=136281  

 

A felépülő függők narratíváinak egy fontos típusa a tékozló 
fiú története. Milyen forrásokat kínál ez a történet az identitás 
alakításához? 

  

 

 

http://www.port.hu/kenyszerleszallas_flight/pls/w/films.film_page?i_film_id=136281
http://www.port.hu/kenyszerleszallas_flight/pls/w/films.film_page?i_film_id=136281
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Miképpen értelmezhetjük az alábbi beszélgetés-részletet? Értelmes-e 
a kérdés a domináns kultúra nézőpontjából? Milyen alternatív 
értékrendet tükröz? (A kérdező a szenvedélybeteg-ellátásban több 
évtizedes tapasztalatokkal rendelkező szociális munkás, a válaszadó 
szerhasználatával összefüggésben HIV-fertőzötté vált, és az életében 
számos megpróbáltatást viselt el.) 

 

„K: A drogozással kapcsolatban, vagy-e hálás a Jóistennek? 

V: Én mindenért hálás vagyok, mert azért vagyok az, aki most vagyok 
– amiért sokat dolgoztam is.” 

Mi a hedonizmus, és mi az eudaimonia? Miképpen függ 
össze ez a két, a boldogság eltérő felfogását jelentő kifejezés az előbbi 
interjúrészlettel? 

 

A kapitalizmus versengését az evolúciós elmélettel 
megalapozó Darwin egyik kevésbé széles körben ismert kortársa, 
John Ruskin filozófus és esztéta felfogása szerint az 
interdependencia, a kölcsönös függőség, támogatás rendszerének 
fenntartása maga az élet; a kölcsönös segítség megszűnése pedig a 
halál. Érvelése szerint: 

„Azt az erőt, amely a növény egyes részeit egymás 
megsegítésére késztetik, életnek nevezzük. Sokkal intenzívebb ez az 
állatvilágban. Ha eltávolítjuk a fa egy ágát, nem okozunk túl nagy bajt; 
de ha egy állatot fosztunk meg valamelyik végtagjától, akkor már 
igen. Az élet intenzitása arányos a segítségre utaltság intenzitásával, 
az egyes részeknek az összes többitől való függésével. A támogatás 
megszűnése a pusztulással egyenlő. A veszteség szörnyűsége 
egyenesen arányos a segítség kifinomultságával. Minél intenzívebb 
az élet, annál rettenetesebb a veszteség. (John Ruskin: Modern 
painters. 1860. Volume V, part VIII, chapter 1, section 4 (1860). 
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„Az addikció társadalmi probléma.” 

Milyen következményei vannak a fenti kijelentésnek? Mit jelent a 
fenti értelemben vett interdependencia a kapcsolati felelősség 
szempontjából? 

 

 

A fogyasztói értékrend 

„Mitől „fogyasztói” egy társadalom, ha a fogyasztás maga 
kétségtelenül minden társadalom sajátossága? A későmodern kor fő 
jellegzetessége a fogyasztóiság túlburjánzása, és az ezzel összefüggő 
kommodifikáció, áruvá válás. (Hayward, 2004) A piac a legitimáció 
forrása: ami eladható, az az érték. A con sumere jelentése: elvenni, 
elpusztítani, elvesztegetni. E pusztítás mediálója a pénz, amelynek – 
mint ez a „pénzfüggőség” fogalmában is megjelenik – szintén megvan 
a maga erős addiktív potenciálja. (Dayton, 2009, id. B. Erdős, 2014) 

 

A fogyasztói társadalomra jellemző nyílt vagy rejtett 
előfeltevések: 

 a több az jobb, 
 az újabb az jobb, 
 az élet minősége a pénz mennyiségével egyenesen arányos, 
 a technikai fejlődés egyenlő az emberi fejlődéssel, 
 az vagy, amit vásárolsz, 
 minden élmény megvásárolható. 

 

Mi minden támasztja alá/cáfolja ezeket a feltevéseket? Tudunk-e 
még hasonlókat említeni? 
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„Milyen változások következtek be az emberi tapasztalásban és a 
társadalmi feltételekben, amelyek az izgalom keresését és a 
szabályok áthágását ennyire csábítóvá teszik?” (Hayward, 2004: 152)  

Mit jelent eredetileg a „szenzáció” és az „extázis” kifejezés? Hogyan 
kapcsolódik ez az előbbi idézethez? 

Mit jelenthet Keith Hayward azon állítása, hogy maga a deviancia, 
azaz a társadalmi normáktól való elhajlás, azok megszegése is 
árucikké vált? Milyen példákkal tudnánk ezt az állítást 
alátámasztani? 

 

„Elég és elég jó” 

Mit jelent ma az „elég”? Hogyan változik a szükségletek értelmezése? 
A hozzájuk fűződő felelősségek kérdése? 

 

Az elég jó és a „tökéletes” 

Mit jelent számunkra az alábbi idézet? 

„Az ember a tagadás jelképeket használó feltalálója, akit saját 
készítésű eszközei választanak el természetes állapotától, s akit a 
tökéletesség iránti vágya tesz hitvánnyá.” (Kenneth Burke 
meghatározása az emberről) 

A modernkor terméke a “kontrollfétis”, a kontroll túlzott 
hajszolása, ami önmagunkkal, saját sorsunk alakításával, és másokkal 
szemben támasztott, gyakran képtelen elvárásokat testesít meg. A 
mindenre és mindenkire kiterjedő kontroll igénye a szenvedélybeteg 
egyik alapproblémája. 

„Ha ezt hallod: „tudom, mi lenne Neked a legjobb”, 
akkor fuss! Fuss az életedért, mert ez a személy hatalmas károkat fog 
okozni Neked.” (Glasser, http://real-recovery.co.uk/lectures/ 
compulsive-helping-codependency/)  

http://real-recovery.co.uk/lectures/%20compulsive-helping-codependency/
http://real-recovery.co.uk/lectures/%20compulsive-helping-codependency/
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Olvassa el dr. Robert Lefever „Kényszeres segítés” c. könyvének első 
fejezetét (természetesen a könyvet nyugodtan olvashatja további is:) 
Milyen gondolatokat ébresztett Önben ez a téma? Hogyan függ össze 
a kontroll és a tökéletesség problematikájával? Miképpen 
viszonyulunk a hétköznapokban a kényszeres segítőkhöz? 

Hiteles-e Gárdonyi Géza novellájában (A zöld szfinx) a 
játékszenvedély-betegség ábrázolása?  Online elérés: 

http://mek.oszk.hu/06100/06178/06178.htm   

Miképpen kapcsolódik ez a novella az eddigiekhez, és a „tudom, mi 
lenne Neked a legjobb” problémához? 

 

 

Az új pszichoaktív szerek, mint a későmodern fogyasztói társadalom 
emblémái 

Új pszichoaktív szer olyan pszichotróp anyag, amelyeket az 
ENSZ Kábítószer Egyezménye nem tartalmaz, de amely 
közegészségügyi veszélyeit tekintve ezekkel a listán szereplő 
szerekkel összemérhető. 

„...ami új, az a szerek sokfélesége, a szándékosan félrevezető 
címkékkel ellátott termékek agresszív marketingje, az internet 
növekvő használata, és az a sebesség, amellyel a piac reagál a 
kontrolláló törekvésekre.” (EMCDDA, 2009: 16)  

Az új pszichoaktív szerek használatával kapcsolatban a jogi 
szabályozás nehézségein túl gondot okoz, hogy a szerek 
változatossága a szerek azonosításának kérdésre irányítja a 
figyelmet; kevésbé kutatott a szerhasználók identitásának és 
közösségi-társas kapcsolatainak alakulása. Lényegében a 
közvéleményt is ugyanaz kezdte el érdekelni, mint a szerek 
fogyasztóit: mi ez, és hogyan hat? 

http://mek.oszk.hu/06100/06178/06178.htm
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Az új pszichoaktív szerek csoportjába tartozó szerekre 
jellemző, hogy veszélyeik nem kisebbek a kábítószerként évtizedek 
óta nyilvántartott „klasszikus” szerek jelentette veszélyeknél 
(Monitoring New Drugs, 2006: 1), sőt bizonyos tényezők miatt még 
kockázatosabbnak bizonyulhatnak.  Az utóbbi években Európában az 
új pszichoaktív szerek száma, változatossága, hozzáférhetősége 
egyaránt nőtt. (Evans-Brown & mtsai., 2015: 4) Az EMCDDA 2014-ben 
450-féle szert azonosított, és a gyorsuló trend folytatódását 
valószínűsítette.  

A szereket a használat célja szerint csoportosítják: legal highs 
(rekreációs használat), research chemicals („pszichonauták”), étrend-
kiegészítők, és designer drogok, amelyek a „klasszikus” szerek 
helyébe lépnek. (Evans-Brown & mtsai., 2015) Magyarországon az 
ÚPSZ gyors terjedéséről 2009 óta beszélhetünk. (Rácz & Csák, 2014) 
2010 és 2014 között 108 különböző új pszichoaktív szert 
azonosítottak, e szerek többségét az utóbbi években. 2014-ben a 
lefoglalt szerek 60%-a ÚPSZ volt (Csesztregi & mtsai., 2015), (…) „a 
második helyen pedig új pszichoaktív szer, a szintetikus 
kannabinoidok csoportja áll.” (Elekes, 2015) 

„A designer drogok szép új világának egyik legjellemzőbb 
sajátossága ugyanaz a gyorsaság, amelyet a legális termékek piacán 
olyan nagyra becsülünk: az ilyen áru gyorsan, a „piaci szükségletekre” 
reagálva, „innovatív” módon változik, a termékek gyorsan terjednek, 
és egyes fajtáik szokatlan sebességgel teszik tönkre mind 
fogyasztóikat, mind pedig azok emberi környezetét, kapcsolatait. A 
designer drogok iránti szükséglet természetes szükségletként nem 
létezik: az igényt mesterségesen kell felkelteni, ám ha ez sikerül, 
maga a vágy is egyre gyorsabban termelődik újra, kielégítése pedig – 
az internet hathatós segítségével – szinte azonnali lehet. A 
marketinget ironikus módon a másutt már bevált fogásokra 
alapozzák: így kerül piacra a tisztán szintetikus hatóanyagot 
tartalmazó, és az elnevezéssel szemben egyáltalán nem ártalmatlan, 
pláne nem „egészséges” biofű.” (B. Erdős, 2014) 
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Milyen érzéseink, gondolataink támadnak az alábbi 
szövegrészletet olvasva? 

„Reggelre, azaz hajnalra szájzárat kaptam, olyan voltam, mint aki 
megőrült, megijedtem és magamra hívtam a rendőrséget. 
Elmondtam mi történt, és a gyerekeket elvitte a gyámügy, engem 
meg a mentők. Tudtam mi fog történni, de nem éreztem őket 
biztonságban mellettem. (…)” (Felépülő függő visszaemlékezése.) 

 Mi a rohamivás (binge drinking)? Miképpen illeszkedik 
a fogyasztói sémába? 

 

 

A felépülés diskurzusai 

Hétköznapi értelemben a szenvedélybeteg gyógyulását úgy 
képzeljük el, hogy többé nem használja a szert, amit korábban 
használt. A viselkedéses addikcióknál ez egyenesen lehetetlen: a 
fitnesz-függőnek folytatnia kell a sportolást, de másként; a túlevőnek 
továbbra is ennie kell, csak másként, a kényszeres segítőnek is szabad 
lesz másoknak segíteni, csak másként. Nem használhatják ezeket a 
viselkedésformákat arra, hogy saját érzelmi állapotukat, 
kapcsolatrendszerüket manipulálják. Úgy tűnik, nem a szertől vagy 
viselkedésformától való tartózkodás, az absztinencia a döntő. Az 
addikció a teljes személyiséget, a személy kapcsolatrendszert érintő, 
egyben társadalmi-közösségi kérdés. A változás tehát nem csak 
abban áll, hogy egy bizonyos anyag vagy viselkedésforma jelen van-e 
vagy sem a személy életében.  

 

 Absztinencia (többféle értelmezés): minden pszichoaktív szertől 
és viselkedésformától való tartózkodás; minden pszichoaktív 
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szertől való tartózkodás; a választott (bázis-) szertől és az ezek 
helyettesítésére alkalmas szerektől való tartózkodás; a választott 
(bázis-) szertől való tartózkodás. 

 Felépülés: kitartó, tudatos önfejlesztés útján megnyíló lehetőség 
egy új, jobb életre; az a folyamat, a melynek révén a személy 
képessé válik élni, dolgozni, tanulni, és teljességgel részt venni 
saját közössége ügyeiben.  

 

Hogyan kapcsolódik az alábbi interjúrészlet a felépülés 
kérdésköréhez? 

„Szabad vagyok a döntésekben. Most már dönthetek, és ez nagyon 
nagy öröm, hogy tudok dönteni, hogy használok, vagy nem használok. 
Hogy bemegyek reggel munkahelyre vagy sem. Hogy hazudok vagy 
sem. Ez egy szabadság. Miközben az összes aktív szerhasználó azt 
mondja, hogy a szer szabadságot ad.” (Interjúrészlet, felépülő függő 
visszaemlékezése, publikált kutatási jelentés, B. Erdős & mtsai., 2015) 

Nézzünk utána, miért kerülik sokan a „gyógyult” 
kifejezést, még akkor is, ha már legalább húsz éve nem mutatják 
valamely addikció tüneteit?  

Mit jelent a 12-lépéses csoport kifejezés? Mit jelent ezeknek a 
csoportoknak a számára az anonimitás? 

Mit jelent a „száraz alkoholista” kifejezés? 

Nézzünk utána, mit neveznek az Anonim Alkoholisták „háborús 
történeteknek”, és hogyan vélekednek ezekről? 
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Miért hasznos egy függő számára az alábbiak szerint élni?  

„Istenem, adj lelki békét, annak elfogadására, amin változtatni nem 
tudok, bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, és 
bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.” 

McAdams a jövő generáció iránt törődést mutató személyek 
élettörténeteit a „megváltás történeteinek” nevezte. E történetek 
főbb vonásai hasonlóságokat mutatnak a felépülők történeteivel. 
Ezekben a történetekben a világ olyan hely, ahol az emberek 
törődnek egymással. A személy fogékonnyá válik mások 
szenvedésére; világos, erős személyes meggyőződése vezeti, amely 
az idők során állandó marad. Képes arra, hogy élete rossz eseményeit 
jóra váltsa, és olyan célokat tűz ki, amelyekkel közösségi törekvéseket 
szolgál. A megváltás történeteiben tehát a kezdeti rosszból később jó 
származik.  Egy ilyen módon szerveződő történet az értelmes élet 
lehetőségét kínálja megalkotója számára.  

Az önsegítő és kölcsönös segítésre alapozó mozgalmak 
kritikusai szerint az Anonim Alkoholisták stigmatizálják és 
elbátortalanítják tagjaikat: „Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk 
az alkohollal szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.” (1. 
lépés: http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/mi_az_aa) 

Davies és Jansen (1998) azzal érvelnek, hogy ebben az 
esetben a tehetetlenséget nem szó szerint kell értenünk; itt a már 
említett interdependencia, a kölcsönös kapcsolati hálózat egy 
metaforájáról van szó. A tehetetlenség metaforája és az 
interdependencia elismerése segít felszámolni az ivás 
kontrollálhatóságával kapcsolatos illúziókat. Hasonló félreértések 
övezik a „Csak a mai nap.” szállóigét (=„jövőkép nélküli”). Folytatva a 
sort, a bemutatkozás ezekben a csoportokban a következőképpen 
hangzik: „(Kati) vagyok, alkoholista.” Míg a kritikusok szerint ez 
stigmatizáló, maguk az érintettek az alábbiakat gondolják: 

http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/mi_az_aa
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„Nekem ma könnyű. De akkor sem volt nehéz. Ez nem esett 
nehezemre sosem. Ebben a megfogalmazásban, hogy függő, ezt nem 
használtam azelőtt, mielőtt találkoztam a függőkkel. A józan 
függőkkel. Azt sem tudtam, hogy vannak józanok. Mint 
megfogalmazás, könnyű. Mert nem azt kell mondanom, hogy junkie 
vagyok, nem azt kell mondanom, hogy egy lepukkant anyagos 
vagyok. Hanem, hogy függő vagyok. Ez egy olyan meghatározás, ami 
nekem egyszerűbbé teszi ezt, hogy ki vagyok. Inkább azt, hogy mi kik 
vagyunk. Azt, hogy én ki vagyok, azt nem tudom. Azt, hogy mi kik 
vagyunk, azt tudom. És azt ez adja nekem. Hogy van egy 
hovatartozásom. Persze ezt az elején nem tudtam. Egyszerűen azért 
mondtam ezt, mert a többiek is ezt mondták.” 

 

„Most már én azt hiszem, hogy olyan természetességgel mondom ki, 
mint azt, hogy D. vagyok, kék szemű. Ez nekem egy betegségem, egy 
adottságom. Vagy jó, vagy nem. Más kérdés, hogy én hogy élem meg. 
Majdnem büszke vagyok arra, hogy alkoholista vagyok. Bocsánat, 
nem arra, hogy alkoholista vagyok, arról nem tehetek. Így születtem, 
a gének bennem voltak. Én hagytam kibontakozni őket, és 
ápolgattam rendesen. Olyan alkoholista lettem, aki – és itt kezdődik 
az, amire büszke vagyok -, most már 1828 napja nem iszik. Erre 
büszke vagyok. Tudom, hogy honnan jöttem, és tudom azt is, hogy 
most nagyon jó, amit csinálok. Tudom, hogy merre tartok. És azt, 
hogy józan maradjak.” 

 

Hogyan, milyen színtereken jelenik meg hazánkban a 
felépülés kultúrája? Miért, kiknek fontos ez a kérdés? 
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Szijjártó Linda: A tömegkommunikáció 
szociálpszichológiája: attitűdformálás 

 

Az alábbi fejezet célja, hogy a szociálpszichológia perspektívájából 
mutassa be, miként valósulhat meg a tömegkommunikáción 
keresztül az üzenetet fogadó egyének attitűdformálása, vagyis 
befolyásolása. Az alábbiakban az olvasó megismerkedhet a 
befolyásolás alapvető típusaival, a meggyőzés és a manipuláció 
folyamatával, valamint a befolyásolás során megvalósuló 
attitűdformálás sikerességét és tartósságát befolyásoló tényezőkkel.  

 

 

Mi a szociálpszichológia? 

A szociálpszichológia a pszichológia tudományának azon 
részterülete, amely az egyén társas környezetben való viselkedését 
és az azt befolyásoló társas és - kognitív (megismerési) folyamatokat 
vizsgálja.  

A társas hatás kutatása az egyik legnépszerűbb irányvonalnak 
tekinthető a szociálpszichológia történetében. E témakörön belül a 
szociálpszichológusok többek közt az alábbi kérdésekre keresik a 
választ.  

Miért igyekszünk befolyásolni másokat? Milyen eszközökkel 
tudjuk befolyásolni egymás gondolatait és döntéseit? Miként tudunk 
rávenni másokat, hogy megváltoztassák szilárdnak hitt hiedelmeiket 
és meggyőződéseiket? Mitől függ ezeknek a folyamatoknak a 
sikeressége?  

A szociálpszichológia a fenti kérdésekre tudományos 
módszerek segítségével igyekszik választ adni. (Csepeli, 2003; Smith 
& Mackie, 2002) 
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Mi takar a tömegkommunikáció kifejezés? 

A tömegkommunikáció a kommunikációnak egy olyan, 
irányított, szervezett formája, amely során az üzenet küldése 
médiumok és technológiai eszközök segítségével történik. A 
nyilvános üzenet fogadója egy heterogén, nagy csoport. Az üzenet 
egyirányú, küldője nem áll közvetlen kapcsolatban annak 
befogadójával. Bár maguk a kommunikátorok egyének (újságírók, 
szerkesztők), az üzenet küldője az esetek többségében egy intézmény 
(pl. szerkesztőség), így a küldött üzenet egyfelől az egyén, másfelől a 
mögötte álló intézményi háttér szándékát is reprezentálja. A 
kapcsolatot a kommunikátorok és a befogadók közt technikai 
eszközök biztosítják. A személyközi kommunikációtól eltérően itt 
ritkábban van lehetőség a kölcsönös visszacsatolásra, bár az utóbbi 
évek technika fejlődésének köszönhetően a személyközi és 
tömegkommunikáció határai lassan elmosódnak; az internet adta 
lehetőségek (pl. az online sajtóban megjelenő cikkekhez fűzhető 
kommentek és az azokra adott válaszoknak köszönhetően). (Szecskő, 
2009) 

„Az iparosodott országokban az iskolás gyermekek 
átlagosan heti 24,5 órát töltenek tévénézéssel, 6 órát rádió- és 
zenehallgatással, valamint 3 órát képregények, újságok, folyóiratok 
és könyvek olvasásával.” (Unesco, 1989) 

Mire világítanak rá ezek az adatok a tömegkommunikáció 
fontosságával kapcsolatban? 

 

 

Miként zajlik a meggyőzés folyamata? 

 Ahogy korábban bemutatásra került, a szociálpszichológia 
kiemelten foglalkozik a társas hatás kérdéskörével, ezen belül is a 
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társas befolyásolás és meggyőzés folyamatával. A szociálpszichológia 
perspektívájából nézve a tömegkommunikáció során az üzenet 
befogadóinak széles körben történő meggyőzésére nyílik lehetőség. 

A meggyőzés „… a tudat átszervezése, valamely nézet, elv 
elfogadtatása, illetve még meglévő hibás álláspont, beidegződés 
megváltoztatása; főként racionális és intellektuális momentumokra 
építő, kommunikálás útján végbemenő pszichikus ráhatás”. (Szabó, 
1998: 68) 

A meggyőzés a befolyásolás egy formája, amely a meggyőző 
szándékainak megfelelően, egy adott stratégia segítségével zajlik. 
Egyfajta érvelésnek tekinthetjük, amelynek a résztvevő felek 
kölcsönösen tudatában vannak. A meggyőzés folyamatának 
sikeressége függ a befogadó fél befolyásolhatóságának mértékétől, 
magatartásától, ellenállásának mértékétől. A meggyőzés célja 
egyfajta tartós meggyőződés kialakítása, amely létrejöhet a 
meggyőzött félre vonatkozóan új attitűdök kialakítása, a már 
meglévők megerősítése, illetve megváltoztatása segítségével. A 
tömegkommunikációban megjelenő meggyőző érvelés tehát hatást 
gyakorol az attitűdökre, ezáltal pedig közvetve, de irányíthatja az 
egyén viselkedését. (Árvay, 2007; Csepeli, 2003; Síklaki, 1994) 

Key (1972) álláspontja szerint a reklámok a tudatos 
meggyőző üzenet mögé bújva elrejtik a tudat küszöbe alatt ható 
valódi, befolyásoló üzenetet. (Árvay 2007) 

 

 

Mit nevezünk attitűdnek? 

Az attitűd kifejezés a szociálpszichológiában valamely 
személlyel, tárggyal, jelenséggel, szituációval vagy emberek 
csoportjával kapcsolatos értékelő viszonyulást jelent. Az attitűd 
tárgya tehát lehet az egyén maga, egy másik személy, egy csoport, 
tárgy, esemény, gondolat vagy érték.  
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Attitűdjeink irányukat tekintve lehetnek pozitívak vagy 
negatívak (pl.: „Szívesen töltöm a természetben a szabadidőmet.” vs. 
„Ki nem állhatom a természetjárást.”), attól függően, hogy az adott 
tárggyal szemben milyen irányú érzést fogalmazunk meg. Ez az érzés 
azonban attitűdönként eltérő intenzitású lehet (pl. „szeretem a 
munkámat” vs. „imádom a munkámat”). 

Minden attitűdnek van kognitív összetevője (információk, 
amiket az attitűd tárgyáról tudunk), affektív, érzelmi összetevője 
(amit vele kapcsolatban érzünk) és viselkedéses összetevője (ahogy 
hatást gyakorol a cselekedetinkre). (Smith & Mackie, 2002) 

Amikor állást foglalunk egy adott kérdésben, az állásfoglalást 
attitűdjeink határozzák meg, amelyeket azonban nagymértékben 
befolyásolnak saját tapasztalataink, a családi szocializáció során 
szerzett vagy éppen a tömegkommunikáció hatására kialakított 
sémáink. 

Az attitűdök egyik fontos funkciója, hogy segítenek 
bennünket a világ dolgai közti tájékozódásban és eligazodásban. 
Attitűdjeink biztonságot nyújtanak a megismerés során, ismereti 
funkcióval bírnak és elősegítik a társas környezethez való az 
alkalmazkodást (pl. a hozzánk hasonló attitűddel rendelkező egyének 
társaságát keressük). (Csepeli, 2003) 

 

„Bízzál érzéseidben! — Csakhogy az érzések semmiképpen sem 
végső érvényűek, nem őseredetiek, érzéseink mögött ítéletek és 
értékelések rejlenek, amelyek érzelmek (vonzalmak, ellenszenvek) 
formájában öröklődnek ránk. Az érzésből fakadó sugallat az ítélet 
unokája — és gyakran téves ítéleté! —, mindenesetre nem a saját 
ítéletedé! Érzésünkben bízni, ez annyit jelent, hogy inkább 
nagyapáinknak engedelmeskedünk, semmint a bennünk lakozó 
isteneknek: értelmünknek és tapasztalatunknak." 

Nietzsche 
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Miként hat a meggyőzés az attitűdjeinkre? 

A meggyőző közlés hatására kialakíthatunk új attitűdöket, 
megerősíthetünk már meglévő viszonyulásokat vagy 
megváltoztathatjuk őket. A kognitív-válaszelmélet szerint az 
attitűdjeink tárgyával kapcsolatos információkat feldolgozhatjuk 
felületes és szisztematikus úton.  

A felületes feldolgozás során elsősorban heurisztikákra 
támaszkodva hozzuk meg ítéleteinket: gyors, ámde felületes módon.  
A meggyőzési heurisztika, amikor a valós üzenet tudat alatt ér el 
bennünket, olyan felszínes jelek segítségével, mint az adott reklám, 
újságcikk, termék színe, formája, hangulata. A szakértői heurisztika, 
amikor az üzenetben lévő információt feltétel nélkül elfogadjuk, mert 
úgy gondoljuk, hogy az üzenet küldője megbízható, a témában 
kompetens és naprakész tudással rendelkezik. A szakértői heurisztika 
kialakulását elősegítheti a gyors beszéd, amely önmagában is 
magabiztosságot kelt. Az üzenethosszúság-heurisztika lényege, hogy 
döntésünket az a hiedelem befolyásolja, hogy ha egy adott 
kommunikátor sokat beszél egy témáról, az biztosan azért van, mert 
ért is hozzá. További heurisztika az „ami drága az jó is” ítélet, amely 
gyakran vezet téves döntések meghozatalához. A felületes 
feldolgozás kis energia befektetéssel valósul meg a befogadó 
részéről, és gyors, de kevésbé tartós attitűdváltozást eredményez. 
(Csepeli, 1985) 

A szisztematikus feldolgozás lényege, hogy a befogadó 
kognitív erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy az üzenetben 
elhangzó érvek minőségét megbecsülje. (Árvay, 2007) A befogadó 
ebben az esetben tehát odafigyel az üzenetre, így annak 
egyszerűsége, a befogadóban keltett, szándékolt hatása kiemelten 
fontos lehet. Ha a befogadóban kedvező reakciót tud kiváltani, az 
növeli a meggyőzés sikerességét. A szisztematikus feldolgozás 
esetében az attitűdváltás nehezebb, ugyanakkor tartósabb és 
ellenállóbb. (Csepeli, 1985) 
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Mitől függ a meggyőzés sikeressége? 

A meggyőző közlés hatékonyságát alapvetően négy tényező 
határozza meg: a kommunikátor, a befogadó, az üzenet és a 
kontextus hatása.  

A befogadó egyén tulajdonságai közül kiemelt szerep jut az 
olyan tényezőknek, mint a személyiség, a befolyásolhatóság mértéke 
és a kognitív kapacitás. (Árvay, 2007) Ha az üzenet befogadója 
hajlamos a szorongásra, alacsony önértékeléssel és/vagy alacsony 
kritikai érzékkel rendelkezik, könnyebben hatnak rá a meggyőző 
közlések. (Csepeli, 1985)  

A küldő vonatkozásában kulcsfontosságú az adott médium 
arculata és a befogadó által róla szerzett ismeretek (pl. presztízs, 
hitelesség, megbízhatóság, szakértelem, jóhiszeműség, 
elfogulatlanság, a küldő szimpatikussága és vonzereje). Mindez arra 
mutat rá, hogy az adott médium attitűdformáló szerepe nemcsak az 
általa közvetített tartalom által, hanem a médium különböző, a 
befogadó által fontosnak ítélt jellegzetességein keresztül is 
megvalósul. (McLuhan, 1964)  

A meggyőzés sikeressége függ az üzenet olyan sajátosságaitól 
is, mint annak strukturáltsága, szerkezetének logikai 
következetessége, a konklúzió nyílt (explicit) megfogalmazása, 
szóbeli közlés esetén (pl. rádió, televízió, videó anyagok) a hangerő 
és hangtónus mértéke, valamint a szövegben megjelenő bizonytalan 
elemek (pl. talán; lehet; még az is szóba kerülhet, hogy).  

A meggyőző közlésnek két típusát különböztetjük meg. 
Egyoldalú meggyőzésről akkor beszélünk, mikor a küldő az üzenetben 
csak olyan érveket sorol fel, amelyek saját álláspontját támogatják. 
Az érvelésnek ez a típusa elsősorban a bizonytalan és/vagy 
tájékozatlan befogadók esetében hatásos.  

A kétoldalú meggyőzés egyaránt tartalmaz támogató és 
ellenérveket is, ugyanakkor a saját álláspont jobban hangsúlyozza és 
határozottabban áll ki mellette. A kétoldalú érvelés hatékonynak 
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bizonyul abban az esetben, ha saját álláspontunkkal ellentétes 
véleményű személyek meggyőzése a cél. (Árvay, 2007; Csepeli, 1985) 

Gyűjtsön olyan addiktológiai témájú újságcikkeket, 
amelyek egyoldalú-és kétoldalú érvelést tartalmaznak! 

A meggyőző közlés során a befogadó, a kommunikátor és az 
üzenet sajátosságai mellett figyelembe kell venni a kontextus 
szerepét is: nem mindegy ugyanis, hogy a befogadó milyen 
környezetben, mely személyek társaságban, milyen szerepben 
fogadja az adott üzenetet. Egy példa a kontextus hatásának 
illusztrálására: 

 

Zimbardo börtönkísérlet 

„1971. augusztus 14-én, vasárnap reggel Palo Altót rendőrszirénák 
ébresztették. A nyugodt kisvárosban több fiatal egyetemistát 
tartóztattak le. A diákokat lopással és fegyveres rablással vádolták a 
211/459 törvény megsértése alapján. Jogaik felolvasása után a 
megbilincselt gyanúsítottakat a Stanford börtönbe szállították – azaz 
egy aznap nyílt álbörtönbe, a Stanford Egyetem Pszichológiai Karának 
pincéjében. A letartóztatott diákok – akik nem számítottak a rendőri 
jelenlétre – egy újsághirdetés felhívására jelentkeztek az azóta 
világhírre szert tett szociálpszichológiai kísérlet önkénteseiként. A 
kísérletet vezető pszichológusok különböző pszichológiai tesztek és 
interjúk alapján a több mint hetven önkéntes diák közül 24 
fiatalembert választott ki. A résztvevőket fej vagy írás alapon két 
csoportra osztották: őrökre és rabokra. A kísérlet atyja Dr. Philip 
Zimbardo volt. A kísérlet megtervezésénél Zimbardo és társai, Craig 
Haney, W. Curtis Banks és David Jaffe, nagy súlyt fektettek a 
letartóztatási folyamat, a gyanúsítottakkal való bánásmód, valamint 
az álbörtön környezetének a hitelességére. Azaz tudatosan olyan 
elemeket használtak, amelyek már a kísérlet első pillanatától kezdve 
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meghatározták a különböző szerepköröket, az alárendeltségi 
viszonyokat és a szerepkörökhöz megkövetelt lelkiállapotokat. Az 
elemek ugyanakkor közismert, a média által kedvelt klisék voltak. Ez 
volt a leggyorsabb módja a kellő hangulat megteremtésének, hiszen 
az elemek hitelességét a résztvevők közül senki sem tudta cáfolni, 
azok az általánosan elfogadottnak tartott büntetés-végrehajtási 
palettához tartoztak. A rendőri letartóztatás, ujjlenyomatvétel és a 
teljes rendőri azonosítási folyamat, még a cellákba kerülést 
megelőzően, az önkéntes rabok megfélemlítését és megalázását 
szolgálták.  

Ehhez hozzájárult a szerepekhez tartozó jelmez, amely 
mindkét csoport esetén a résztvevők személyiségének az eltörlését 
szolgálta. A rabok ruhája egyszerű fehér hálóing volt, amelyre a 
nevüket helyettesítő szám volt felvarrva. Alsóneműt nem hordhattak. 
A ruházkodás már az első pillanattól megváltoztatta a rabok férfias 
viselkedését. Kialakult a kívánt alárendeltségi érzés az egyenruhába 
öltöztetett őrökkel szemben, akik az amerikai rendőr-klisének 
megfelelően napszemüveget viseltek. Az egyének ily módon két 
homogén csoportba olvadtak össze: az egyik oldalon a 
kiszolgáltatottságot érző és éreztető, férfias kinézetükben 
megalázott rabok, valamint a tekintetüket eltakaró, hatalmat és 
magabiztosságot kifejező őrök. Minden eszköz az önkéntesek 
ösztöneit célozta meg, amelyeket a média és a szociális környezetük 
épített ki: „… a rabok és az őrök szerepkörének eredeti forgatókönyve 
a résztvevők hatalommal és alárendeltséggel kapcsolatos 
tapasztalataira, a szülők kapcsolatának megfigyelésére, a 
hatóságokhoz való viszonyra és a látott filmekre, valamint 
börtönéletről szóló olvasmányokra volt alapozva. Hasonlóan Milgram 
kutatásához, mi sem kellett, hogy megtanítsuk a résztvevőket a 
szerepükre. A társadalom elvégezte ezt helyettünk. Mi csak a 
szerepen belüli improvizációjukat kellett, hogy lejegyezzük, mint 
kutatási adatot.” (4) A mesterséges környezet formai és működési 
elemei fokozatosan átalakították az álbörtönt igazi börtönné. A 
következő öt nap eseményei mind a résztvevők, mind a tudó- sok 
képzeletét fölülmúlták. „Úgy éreztem, hogy kezdem elveszíteni az 
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identitásomat, hogy az a személy, akit én úgy hívok, hogy …, a 
személy, aki jelentkezett, hogy engem ebbe a börtönbe juttasson 
(mert ez egy börtön volt számomra és még mindig egy börtön, soha 
nem tekintettem kísérletnek vagy szimulációnak…), nagyon messze 
volt tőlem, annyira, hogy már nem voltam az a személy, hanem a 416-
os voltam. Tényleg a számom-voltam, 416-nak kellett eldöntenie, mit 
kell tennie.” Az őrökben kialakult agresszivitás és hataloméhség több, 
számukra is hihetetlen helyzetet idézett elő. A rabok már a második 
nap felkelést szerveztek az őrök viselkedése és az általuk megszabott 
szabályok ellen. A felkelésnek hamar véget vetettek, viszont 
elkezdődött a különböző büntetések sorozata: ruhák elkobzása, az 
étel elvonása, fekvőtámaszok, magánzárkába való több órás bezárás 
stb. Alig 36 óra elteltével az első rabot szabadlábra kellett helyezni 
súlyos viselkedési és gondolkodási zavarok miatt. Bosszúból az őrök 
még kegyetlenebb módszereket találtak ki a rabok közötti 
rendfenntartásra. Az eredmény további öt, komoly lelki és 
gondolkodási zavarokkal küzdő rab szabadlábra helyezése volt. A 
helyzet súlyosságát felismervén, etikai, morális és egészségi okok 
miatt, Zimbardo a hatodik napon leállította a két hétre tervezett 
kísérletet.” (Kim, 2006: 134–135.) 

 A stanfordi börtönkísérletben a kontextus mely 
sajátosságai válthattak ki a résztvevőkből olyan szélsőséges 
reakciókat, amelyek miatt le kellett állítani a kísérletet? 

 

Az imént felsorolt tényezőknek a meggyőzés sikerességében 
betöltött szerepe vitathatatlan. Nagymértékben növeli azonban 
meggyőző közlés erejét, ha a meggyőzésre szánt közlést követően 
olyan döntést tudunk kialakítani a személyben, amelyet a számára 
fontos csoport egyetértésével hozhat meg. Jól illusztrálja mindezt 
Kurt Lewin kísérlete. (Csepeli, 1985) 
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„A II. világháború alatt az Egyesült Államokban mérsékelni kívánták a 
húsfogyasztást a lakosság körében, és az addig figyelmen kívül 
hagyott belsőségek fogyasztására kívánták ösztönözni az embereket. 
Kézenfekvőnek látszott, hogy a meggyőzést a háziasszonyokkal 
kezdjék. Lewin két kísérleti formát választott, hogy a csoportdöntés 
és a meggyőző közlés kapcsolatát bizonyítani tudja. Két tanfolyamot 
hirdetett meg New Yorkban a háziasszonyok csoportjai számára. Az 
egyik tanfolyamon a ráhatás hagyományos eszközeit használták, 
előadásokat tartottak, felvilágosító brosúrákat osztottak, ezek 
ecsetelték a nemzet háborús erőfeszítéseinek nagyságát, és 
kiemelték a hadsereg hússal való ellátásának fontosságát. A másik 
tanfolyamon a háziasszonyok csoportos beszélgetéseken maguk 
vitatták meg ezeket a kérdéseket, és a következtetéseket levonva 
maguk döntöttek afelől, hogy mit érdemes főzni ebédre és vacsorára. 

A tanfolyam után, bizonyos idő elteltével felmérték, hogy 
melyik forma volt az eredményesebb, a meggyőző szinthez 
viszonyítva hol használnak fel több állati belsőséget, szívet, májat, 
vesét és kevesebb húst. Kitűnt, hogy azok a háziasszonyok 
változtatták meg inkább étkezési szokásaikat, akik a második 
tanfolyamon vettek részt.” (Csepeli, 1985: 31) 

Mely tényezőnek tudható be, hogy a második csoportban 
résztvevő személyek meggyőzése hatékonyabb volt? 

 

 

Az érzelmek meggyőző ereje 

 A tömegkommunikáción keresztül megvalósuló meggyőzés 
során sok esetben találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a 
kommunikátorok érzelmi ráhatás segítségével igyekeznek meggyőzni 
az üzenet befogadóit, mégpedig azáltal, hogy az üzenet küldése során 
affektív (érzelmi) információt kapcsolnak az attitűdtárgyhoz. A küldők 
célja ez esetben, hogy a befogadóból pozitív érzelmeket váltsanak ki, 
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amely így nagy eséllyel hozzákapcsolódik az attitűdtárgyhoz (pl. az 
eladni kívánt termékhez). Az érzelmeknek köszönhetően működésbe 
lép a „szeretem, tehát jó” heurisztika. Döntést hozunk, mégpedig arra 
a gondolatra alapozva, hogy ha jól érezzük magunkat, akkor minden 
bizonnyal szeretjük is az adott terméket, tehát megvásárlásra 
érdemes. A fent említett érzelmi hatást kiválthatja az üzenet 
tartalma, a kommunikátor mimikája (pl. mosolya), gesztusai, de az 
üzenet közlése során megjelenő zene is.  

Érzelmi ráhatás azonban nem csak pozitív, de negatív 
érzelmek segítségével is megvalósulhat. A tömegkommunikációban 
megjelenő meggyőző közlések a negatív érzelmek közül elsősorban a 
félelem és az aggodalom segítségével igyekeznek meggyőzni a 
befogadókat. E két érzelemnek ugyanis, amennyiben a közlés során 
kezelhető és nem irreális mértékben tálalja őket a küldő, különösen 
nagy motivációs erejük van. 

 

 

Mitől függ az attitűdváltozás tartóssága? 

A tömegkommunikáció szempontjából fontos kérdés, hogy 
sikeres meggyőzés esetében, miként biztosítható az attitűdváltozás 
tartóssága. 

Mivel a tartósság nagymértékben a memória kapacitásától 
függ, az üzenet ismétlése kulcstényező lehet a kommunikáció során. 
Az ismétlések számán és a redundancián kívül fontos szerep juthat a 
metaforák és hasonlatok segítségével történő szemléltetésnek, 
illetve az üzenet felépítését tekintve annak, hogy az erősebb érvek az 
üzenet végén érkezzenek meg a befogadóhoz, így kerülve el, hogy a 
lényegi tartalom elvesszen a kommunikáció során. Mindezek mellett 
érdemes odafigyelni rá, hogy a befogadónak ne kelljen túl sok 
információval megküzdenie, hiszen ez esetben létrejöhet az ún. 
kognitív túlterhelés jelensége, amelynek következtében az egyén 
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információ befogadó készsége túlterheltté válik, így az attitűdváltás 
elmarad.  

 

 

Manipuláció 

Ahogy a korábbiakban bemutatásra került, az üzenet 
befogadóinak befolyásolásra egy lehetséges eszköz meggyőzés. 
Mindemellett azonban szót kell ejtenünk a befolyásolás másik 
típusáról, a tömegkommunikáción keresztül gyakran alkalmazott 
manipulációról is. A két folyamatban (meggyőzés és manipuláció) 
közös, hogy a kommunikátor célja a befogadó attitűdjeinek 
formálása: egy új attitűd kialakítása, vagy véleményének 
megváltoztatása. (Árvay, 2007) Amíg azonban a meggyőzés során a 
résztvevő felek kölcsönösen tudatában vannak a befolyásolás 
tényének, addig a manipulációról nem mondható el mindez. A 
szociálpszichológia manipulatívnak tekinti azt a viselkedést, 
amelynek során az egyik fél a rendelkezésére álló többletinformáció 
segítségével olyan viselkedésre veszi rá társát (vagy társait), amelyre 
a másik fél nem vállalkozna, ha minden releváns információ a 
birtokában volna. (Csepeli, 2003) A manipuláció tehát bizonyos 
értelemben egyfajta kényszerítő erejű cselekedetnek tekinthető, 
amely a saját cél elérése érdekében, a manipulált személy tudta 
nélkül történik. (Árvay, 2007) A manipulátor a cél függvényében 
érzelmeket kiváltó stratégiát vagy logikai érvelést is alkalmazhat. 
(Síklaki, 1994) 

„A tájékoztató, érvelő reklámok napjainkban kisebbségbe 
kerültek, a reklámok többsége tartalmaz manipulatív 
megnyilatkozásokat, mert a hagyományos információk, érvek nem 
elég hatásosak ahhoz, hogy megváltoztassák a potenciális vásárlók 
magatartását.” (Árvay, 2007: 2) 
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A reklámokban megjelenő grafikonok, tudományos 
eredmények, szakszavak és apró betűs feltételek közül sok a 
potenciális fogyasztókat/vásárlókat célzó manipuláció eszközeként 
funkcionál. A tömegkommunikáció során alkalmazott manipuláció 
hasznossága a küldő szempontjából könnyen átlátható: rajta 
keresztül a befogadók viselkedésének közvetett irányítására nyílhat 
lehetőség.  

Az addiktológiai vonatkozású cikkekben megjelenő 
fogalmak, mint például „látnokzsálya” vagy „biofű”, hatékony 
eszközei lehetnek a befogadók befolyásolásának.  

Gyűjtsön olyan addiktológiai cikkeket, híradásokat, amelyekben 
ehhez hasonló manipulatív elemek figyelhetőek meg!  

Miként valósul meg a bennük használt kifejezéseken keresztül a 
manipulatív technika? 

 

A tömegkommunikáción keresztül megjelenő manipuláció sok 
esetben alapvető emberi igényekre építkezve tölti be funkcióját. Egy 
ilyen alapvető igény az igazságosság iránti vágy is, vagyis a hit, hogy 
kiszámítható, biztonságos és igazságos világban élünk.  Lerner (1980) 
megállapítása szerint az igazságos világba vetett hit egy olyan alapelv, 
amely hozzásegít bennünket, hogy könnyebben eligazodjunk a társas 
környezetben, ugyanakkor hatást gyakorol gondolkodásmódunkra, 
attitűdjeinkre és ezáltal döntéseinkre is. Az elmélet szerint minden 
alkalommal, amikor igazságtalanságot tapasztalunk, igyekszünk az 
igazságos világról alkotott képünket mihamarabb helyreállítani, 
mégpedig úgy, hogy a „mindenki azt kapja, amit megérdemel” 
alapelvbe kapaszkodva értelmezzük az adott szituációt. Ez a 
mechanizmus számos téves ítélethez vezet, így például hajlamossá 
tesz bennünket az igazságtalanságot elszenvedő egyén (pl. áldozat) 
hibáztatására. (Pikó és Pinczés, 2013) 
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Kérem, keressen legalább két olyan addiktológiai témájú 
híradást, amelyben megjelenik az igazságos világ hipotézisre épülő 
manipuláció és ezen keresztül az áldozat hibáztatása! 

Miként lehetne az információkat olyan formában közölni, hogy ezek 
a hírek manipulációtól mentesek legyenek? 

 

Melyek a meggyőző kommunikáció sajátosságai? 

Kérem, mutassa be, mit takar az attitűd fogalma! 

Miként hathat attitűdjeinkre a meggyőzés? 

Miként gyakorolhat hatást a kommunikátor a meggyőzés 
sikerességére? 

Mi a különbség a manipuláció és a meggyőzés közt? 
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Madácsy József: Szakmai etika 

 

A fejezet célja, hogy néhány elterjedtebb felfogás ismertetésével 
bevezetést nyújtson az etikai elméletek főbb típusaiba, illetve a 
szerhasználattal és függőséggel kapcsolatos etikai dilemmákba. Az 
egyes vitatémákban igyekszik egyaránt felvonultatni a fontosabb pro 
és kontra érveket, elősegítve a saját vélemények tudatosítását és 
értékelését, valamint a több szempontot figyelembe vevő etikai 
érvelési készség fejlesztését. 

 

 

Általános elméleti keretek 

Etika alatt legáltalánosabb szinten a helyes cselekvés 
elméletét értjük. Ha tehát etikai kérdésekkel foglalkozunk, akkor 
válaszokat próbálunk megfogalmazni olyan kérdésekre, mint például 
a „Mit tekintünk jónak?”, a „Mit tekintünk rossznak?” vagy a „Hogyan 
helyes cselekednünk?” Ezek az egyszerűnek tűnő kérdések sokszor 
bonyolult dilemmákhoz vezetnek, amelyek életünk alapjait érintik, 
azt, hogy hogyan viszonyuljunk önmagunkhoz és másokhoz. 

Történelmünk során sokféle etikai elmélet keletkezett. Az 
ókorban az erényetika volt elterjedt, amely azzal foglalkozik, hogy 
milyen erényekkel kell az embernek rendelkeznie, hogy derék, jó 
ember lehessen, és helyesen cselekedhessen. Ilyenek voltak az 
úgynevezett sarkalatos erények, mint az igazságosság, bölcsesség, 
bátorság és mértékletesség. Természetesen sok más erényt is 
felsorolhatunk még, mint a nagylelkűség, állhatatosság… 

Milyen erényeket tud még megnevezni? 

Melyik három erényt tartja legfontosabbnak, és miért? 
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Az erényetikai elképzelés mellet létezik számos más 
megközelítés. Az egyik gyakran használt felosztás szerint léteznek 
szándéketikák, következményetikák és kötelességetikák. 

A szándéketika (intencionalizmus) szerint, ha meg akarjuk 
vizsgálni, hogy egy cselekvés helyes-e, semmi egyébbel nem kell 
foglalkoznunk, csakis azzal, hogy a cselekvő jó szándékkal tette-e azt, 
amit tett. A tett következményeivel nem kell foglalkoznunk. Ha tehát 
jó szándékkal cselekszik valaki, akkor helyesen cselekszik, akkor is, ha 
cselekvésének vannak (nem szándékolt) negatív következményei. 
Ennek az etikai irányzatnak egyik ismert középkori képviselője Pierre 
Abélard. 

A következményetika (konzekvencializmus) hívei éppen 
ellenkezőleg okoskodnak: ha meg akarjuk vizsgálni, hogy helyes-e egy 
adott cselekvés, akkor kizárólag azt kell néznünk, mit idéz elő, vagyis 
pozitív vagy negatív következményekkel jár-e. A konzekvencializmus 
tipikus példája az úgynevezett haszonelvű (utilitarista) etika, melyre 
alább még kitérünk. 

Ismét más logikát követnek azok, akik a kötelességetikát 
(deontológia) hirdetik: vannak rögzített szabályok, a helyes cselekvés 
pedig nem más, mint ezek kötelességszerű követése. Ha azért 
teszünk valamit, mert jól esik, kedvünkre van, örömünkre szolgál, az 
nem helyes, etikus cselekvés. Egy cselekvés csak akkor minősíthető 
helyesnek, ha kötelességtudatból fakad. A kötelességetika 
legismertebb képviselője a felvilágosodás korának kiemelkedő 
gondolkodója, Immanuel Kant. 

Mondjon példát arra, amikor valaki jó szándékkal 
cselekszik, de az mégis negatív következmény(eke)t idéz elő! A 
példában szereplő cselekvés Ön szerint elítélhető vagy felmenthető? 
Miért? 
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Mint utaltunk rá, röviden kitérünk a haszonelvűségre, azaz 
utilitarizmusra (a latin utilitas = haszon). Az irányzatot Jeremy 
Bentham alapította a 19. században, majd számos követője akadt, s a 
kapitalizmus legfontosabb etikai háttérelméletévé vált. Mint az 
irányzat neve sugallja, az utilitaristák szerint a haszon 
maximalizálására kell törekednünk: az a cselekvés helyes, amely az 
érintettek számára a lehető legnagyobb hasznot (pl. örömöt, 
boldogságot, javakat etc.) eredményezi. Ha teszünk valamit, annak 
több – ha döntéshozók vagyunk, akkor nagyon sok – érintettje lehet, 
és cselekvésünknek (döntésünknek) valószínűleg lesznek előnyei és 
hátrányai, vagyis nyertesei és vesztesei. Az utilitarista érvelés szerint 
az egyes érintettek nyereségeit és veszteségeit nem külön-külön, 
egyenként kell figyelembe vennünk, hanem arra kell törekednünk, 
hogy az egyes nyereségek és veszteségek összegzése után, 
végösszegként, a lehető legnagyobb hasznot kapjuk. Ebben rejlik az 
utilitarizmus legnagyobb etikai dilemmája: az előbbiekből következik, 
hogy a lehető legnagyobb összhaszon elérése érdekében 
megengedhető, hogy egyeseknek veszteségeket okozzunk. Sarkított 
megfogalmazásban egyeseket akár fel is áldozhatunk, ha 
összességében ez hozza a lehető legnagyobb hasznot. 

Írjon le röviden egy olyan elképzelt vagy valós szituációt, 
amely haszonelvű dilemmát tartalmaz! Hogy értékeli a dilemmát? 

 A legtöbb etikai elmélet magába foglal valamilyen 
értékelméletet, amely meghatározza, hogy mit tekintünk az elérendő 
jónak, mi számunkra a legfontosabb érték. Az általunk elfogadott 
értékek cselekvéseink iránytűi, ezek határozzák meg, mire 
törekszünk. Az egyik legismertebb értékelmélet szerint a legfőbb jó, 
azaz érték a boldogság. Eszerint azok a cselekvéseink helyesek, 
amelyek előmozdítják a boldogságunkat. Más elképzelés, a 
hedonizmus követői szerint az örömérzés a legfőbb érték. Eszerint a 
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helyes cselekvés az, ami örömet szerez, illetve elkerüli a fájdalmat. 
Természetesen más értékeket is tekinthetünk alapvetőnek, például a 
szabadságot. Azt is mondhatjuk, hogy számunkra nincs egyetlen 
legfontosabb érték, hanem értékek egy csoportját valljuk 
magunkénak. 

Az Ön számára mi a legfontosabb érték, vagy melyek a 
legfontosabb értékek? 

Próbálja meg néhány mondatban megfogalmazni, hogy mi a 
boldogság! 

 

 

Szakmai etika 

Szakmai etika alatt általában emberekkel, illetve 
általánosabban véve érző lényekkel foglalkozó szakmák művelésének 
etikai irányelveit, szabályait, s az ezekkel kapcsolatos dilemmákat 
szoktuk érteni. A következőkben azonban egy ennél szélesebb, 
egyszerre több tudományt és szakmát átfogó nézőpontot veszünk fel: 
olyan etikai dilemmákat tárgyalunk, amelyek a szerhasználattal, 
illetve a szenvedélybetegséggel kapcsolatosak.  

 

 

Szerhasználat: „Akkor ezt most jó vagy rossz?” 

Egy időre tekintsünk el attól, hogy egyes szerek legálisak (pl. 
az alkohol vagy a dohány), mások pedig illegálisak (pl. a kannabisz 
vagy a heroin), vegyünk egy kalap alá minden pszichoaktív szert, 
amely tudatunkat és/vagy hangulatunkat módosítja. Emberek 
milliárdjai használnak pszichoaktív szereket. Úgy tűnik, az alapkérdés 
vonatkozásában – jó vagy rossz? – nincs egyszerű, fekete-fehér 
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válasz. A pszichoaktív szerek használata lehet jó, például segíthet 
feloldódni, fokozott örömérzetet adhat, csillapíthatja a fájdalmat, 
vagy spirituális élmények megtapasztalását teheti lehetővé. Éppígy, a 
szerhasználat lehet rossz, hiszen a használat közvetlen kockázatokat 
(túladagolás, baleset stb.) rejthet magában, hosszabb távon 
függőséget, testi, lelki és szociális vonatkozásban állapot- és 
minőségromlást eredményezhet. 

Olvassa el, és értékelje néhány mondatban Csáth Géza 
„Ópium. Egy idegorvos levelesládájából” című novelláját! Online 
elérés: http://mek.oszk.hu/00600/00634/00634.htm#32  

 

 

„Miért ne tehetném saját magammal azt, amit akarok?” 

A liberalizmus (szabadelvűség) képviselői, mint John Stuart 
Mill vagy John Rawls, amellett érvelnek, hogy mindenkinek egyenlő 
joga van a másokéval összeegyeztethető legkiterjedtebb 
szabadságra. Vagyis ideális esetben mindenki a lehetséges 
legnagyobb szabadságot birtokolhatja, egészen addig a határig, amíg 
tetteivel másoknak nem okoz kárt. Ugyanakkor minden olyan 
cselekvés jogosan megtiltható, ami másoknak kárt okoz. Ezek szerint 
a szerhasználat tilalma mellett felhozható érv, hogy nem csupán a 
szerhasználó egyénnek, hanem másoknak is kárt okozhat. Ez igen 
súlyos érv, bár válasz nélkül hagyja azt a kérdést, hogy lehetséges-e 
olyan módon szert használni, hogy az senki másnak ne okozzon kárt. 

Mondjon két példát arra, milyen módon okozhat kárt 
másoknak egy egyén szerhasználata! 

 

 

http://mek.oszk.hu/00600/00634/00634.htm#32
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A droglegalizáció kérdése 

Az előbbi kérdéshez szorosan kapcsolódik egy további 
dilemma: megengedhető-e vagy sem, hogy bármilyen tudat- és 
hangulatmódosító szert legálisan (törvényesen) lehessen használni? 
Az erre adott leggyakoribb válasz, hogy nem, mivel a kábítószerek 
használata rendkívül veszélyes. Tovább erősíti ezt az érvet, hogy a 
társadalomnak különösen óvnia kell a kísérletező hajlamú ifjúságot 
olyan kockázatoktól, amelyekkel szemben nincs kellő belátása. Ma 
csupán a legszélsőségesebb liberálisok mondanák azt, hogy legyen 
minden szer szabadon használható, beleértve a „kemény drogokat” 
(mint a heroin, kokain stb.) is.  

 Ennél bonyolultabb a „könnyű drogok” legalizációja körül 
folyó vita. Felvethető ugyanis, hogy a legtöbb társadalomban létezik 
valamilyen pszichoaktív szer, amely legálisan használható. Nálunk 
ilyenek például az alkohol-, nikotin- és koffeintartalmú fogyasztási 
cikkek. Vegyük viszonyítási alapnak ezek közül az alkoholt. Kérdés, 
hogy ha egyes szerek tilalmával óvni akarjuk a társadalmat a 
kockázatoktól, akkor miért van az, hogy egyes kockázatos szerek (pl. 
az alkohol) használatát engedélyezzük, másokét pedig nem? A 
„kemény drogok” esetében könnyen adódó érvelés, hogy ezek a 
szerek az alkoholnál jóval veszélyesebbek. Ugyanakkor a „könnyű 
drogok” esetében, mint például a marihuána (kannabisz), már 
távolról sem olyan magától értetődő, hogy veszélyesebbek-e az 
alkoholnál. 

Némileg sarkítva azt mondhatjuk, hogy a legalizáció 
kérdésében a két véglet a szélsőségesen liberális és a szélsőségesen 
tiltó álláspont.  

 A szélsőségesen liberális vélekedést már említettük: bármely 
pszichoaktív szer, akár a „kemény drogok” is, legyen szabadon 
használható. Az önmagukért felelős egyénekre bízhatjuk annak 
eldöntését, hogy használnak-e szereket, mindaddig, amíg 
másoknak nem okoznak kárt.  
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 A szélsőségesen tiltó álláspont ennek ellentéte: tiltsunk minden 
pszichoaktív szert, beleértve az alkoholt, dohányt és kávét is. A 
pszichoaktív szerek nem szükségesek életünk fenntartásához, 
illetve kiteljesedésünkhöz és boldogságunkhoz. Nincs semmilyen 
pozitív hozadékuk, ellenkezőleg, végső soron csak kárt okoznak. 

 

 A két véglet kevéssé tűnik életszerűnek, és szélsőséges 
formában ritkán jelenik meg. A „droglegalizációs” vita álláspontjai 
inkább a két szélsőség között szóródnak, és a „könnyű drogok” 
legalizációja kapcsán jelennek meg. Leggyakrabban mérsékelten 
liberális (L), illetve a „kábítószerek” használatát ellenző, ugyanakkor 
a hagyományos szereket (pl. alkohol) elfogadó konzervatív (K) 
nézetekkel találkozhatunk.  Nézzünk meg néhány tipikus érvet: 

 

1. táblázat: A „könnyű drogok” legalizációja és tiltása mellett 
felhozható gyakori érvek 

Liberális, legalizációpárti érvek 
 

Konzervatív, legalizációellenes 
érvek 

L1: Az egyéni szabadságot kell 
támogatni mindaddig, amíg az 
egyén nem okoz igazolható 
kárt másoknak. 

 

K1: Az egyéni szabadság 
jogosan korlátozható, ha az 
társadalmi kockázatot hordoz. 

 

L2: Akik szereket akarnak 
használni, azok már így, a 
tilalom ellenére is használják 
őket. A legalizáció nem 
növelné lényegesen a 
droghasználók számát. 

 

K2: A legalizáció a szerhasználat 
tömeges elterjedését idézné 
elő. 

 

L3: Ha az alkoholhasználat 
engedélyezett, akkor a 
droghasználatot sincs okunk 
tiltani. 

K3: A drogok használata 
veszélyesebb, könnyebben 
vezet függőséghez, ezért 
indokolt tiltani. 
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L4: Ha az alkohol legális, akkor 
más, annál nem veszélyesebb 
szerek (pl. a kannabisz) 
forgalmazása és fogyasztása is 
engedélyezhető. 

 

K4: Az alkohol használata 
történelmi hagyományokkal 
rendelkezik, a társadalom már 
megtanulta használni. A 
„drogok” azonban idegenek a 
kultúránktól, a társadalom 
tagjai nem tudják 
biztonságosan használni. 

 

L5: A szerhasználók többsége 
rekreációs (nem függő) 
használó, és nem használ 
„kemény drogokat”. Másfelől 
az alkohol is tekinthető 
„kapudrognak”. 

 

K5: „Kapudrog-elmélet”: ha 
engedélyezzük a „könnyű 
drogokat”, a használók 
könnyebben jutnak el a 
„kemény drogok” 
használatához. 

 

L6: A legalizáció gyengítené a 
feketepiacot, így csökkentené 
a bűnözést. 

 

K6: A legalizáció miatt 
megnövekedne a 
droghasználat, ez pedig a 
bűncselekmények számának 
növekedését eredményezné. 

 

L7: A legalizáció révén a 
„könnyű drogok” adózó 
termékek lennének, így 
növelnék az állami bevételeket. 
A bevételek egy részét a 
problémás használók 
kezelésére lehetne fordítani. 

 

K7: A droghasználat 
terjedésével a legalizációnak 
legalább olyan, vagy nagyobb 
költségei lennének, mint 
amennyi bevételt hoznának.  
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Állítsa sorrendbe a fenti érveket, az alapján, hogy 
mennyire tekinti őket erősnek! Kezdje a legerősebbnek vélttel, és 
haladjon az egyre gyengébbnek vélt érvek felé! Ha egyes érveket 
egyenlő erősségűnek tekint, írja egy sorba őket! 

 

Hogyan vélekedik a Btk alábbi szigorításairól? 

A Büntető Törvénykönyv kábítószerhasználattal összefüggő 
rendelkezéseinek 2014-ben történt szigorítása nyomán  

 a függőség/szenvedélybetegség többé nem enyhítő 
kategória a fogyasztó bűnelkövető esetében, 

 az „elterelés” lehetőségével kétévente csak egy alkalommal 
élhetnek a használók. 

 

 

Szemléleti alapkérdések: a szerfüggőség bűn vagy betegség – 
büntessük vagy kezeljük? 

Különböző, gyakran nehezen összeegyeztethető szemléleti 
modellek léteznek egymással párhuzamosan, amelyek a 
szerhasználat problémájával szembesülve máshová helyezik a 
hangsúlyokat.  

 Létezik egyfelől az ún. kriminalizációs modell. Ez 
jellegzetesen konzervatív nézetet tükröz, mely szerint a tiltott szerek 
előállítása, a velük való kereskedés, illetve használata bűntett, 
mellyel szemben a büntetőjog keretei között kell fellépni. 

 Létezik ugyanakkor egy inkább liberális, a szerhasználatot 
elfogadóbban megközelítő medikális modell, amely szerint a 
függőség betegség, amelyet meg kell kísérelni megelőzni, kezelni, 
vagy ha ez nem megy, meg kell próbálni legalább a szerhasználattal 
járó ártalmakat csökkenteni.  
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 Az ún. kínálati oldal, a tiltott szereket előállítók és terjesztők 
kérdése kevesebb vitát vált ki: nagyjából egyetértés van abban, hogy 
az ő esetükben büntetőjogi eszközökkel kell fellépni. A másik, a 
keresleti oldal, azaz azok, akik használják a tiltott szereket, már 
nehezebben megítélhető. Bűnözőkről és/vagy beteg emberekről van 
szó? Világos, hogy aki jogszabályban tiltott szert használ, bűntettet 
követ el. Az is világos, hogy az orvostudomány jelenlegi állása szerint 
a függőség betegség.  

 Egy további dilemma is felmerül az eseti vagy alkalmi 
szerhasználók kapcsán: vajon van-e társadalmi haszna annak, ha 
droggal eseti szinten kísérletező fiatalokat büntetőeljárás alá 
vonunk?  

Ezeket a szemléleti ütközéseket a jogszabályokat alkotók is 
érzékelik, és úgy próbálják feloldani, hogy a szerhasználói oldalon 
(különböző jogszabályba foglalt feltételekkel) lehetővé teszik, hogy a 
büntetőeljárás helyett az ún. megelőző-felvilágosító szolgáltatást, az 
„elterelést” válasszák. 

Ön hová helyezné a hangsúlyt: inkább büntetőjogi 
szemszögből, vagy inkább egészségügyi problémaként tekint a 
kábítószerhasználatra? Miért? Milyen érvek hozhatók fel a másik 
oldal mellett? 

 

 

Az ártalomcsökkentés dilemmája 

Az eddigiekben felvetett kérdések felfoghatók egyfajta 
beavatkozási dilemmának: vajon van-e joga a közösségnek (az 
államnak), hogy beavatkozzon az egyének életébe, korlátozza 
cselekvésük szabadságát? Egy más jellegű, de ugyancsak 
beavatkozási dilemma az ártalomcsökkentés kérdésköréhez 
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kapcsolódik. Az ártalomcsökkentő szemlélet a fentebb ismertetett 
medikális modellhez kapcsolódik: törekednünk kell arra, hogy a 
szerhasználatot minél biztonságosabbá tegyük, a járulékos 
kockázatokat minimalizáljuk. A szórakozó fiataloknak például adjunk 
ásványvizet és óvszert, az injektáló szerhasználóknak pedig 
biztosítsunk steril tűt és egyéb eszközöket, hogy elkerülhessék a 
közös tűhasználatból eredő fertőzéseket. Könnyen belátható, hogy az 
ártalomcsökkentő szemlélet feszültségben van a 
kábítószerhasználatot bűntettként értelmező kriminalizációs 
szemlélettel.  

 A kriminalizációs modell követői úgy érvelhetnek, hogy „Nem 
járulhatunk hozzá az illegális szerhasználók szerhasználatához, 
cinkosok lennénk, ha különböző eszközökkel segítenénk őket a 
drogozásban.” Az ártalomcsökkentés ellenzői úgy is érvelhetnek, 
hogy „Ha csökkentjük a szerhasználat ártalmait, azzal kitolhatjuk 
a használat időtartamát, így késleltethetjük a szerhasználók 
kezelésbe vételét.” 

 Az ártalomcsökkentő szemlélet hívei szerint figyelembe kell 
venni, hogy a drogmentes társadalom kialakítása gyakorlatilag 
lehetetlen. Mindig vannak olyan egyének, akik illegális szereket 
használnak. Ha elfogadjuk ezt a tényt, akkor törekednünk kell 
arra, hogy legalább szerhasználatuk járulékos ártalmait 
csökkentsük. E beavatkozások tétje, „kisebb” kockázatok mellett, 
lehet akár a szerhasználók életben maradása, illetve maradandó 
károsodások (HIV, HCV, BV) megelőzése is. Az 
ártalomcsökkentést pártolók úgy is érvelhetnek, hogy „A 
rendszerint rejtőzködő, aktív szerhasználókkal a segítő szakmák 
képviselői igen nehezen tudnak kapcsolatot felvenni. Elérésük 
egyik legjobb módja éppen az ártalomcsökkentés. Az 
ártalomcsökkentő programok így hosszabb távon elősegíthetik a 
kezelésbe vételt.”  

Írja le néhány mondatban, hogy vélekedik az 
ártalomcsökkentésről! 
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A függőség iránti felelősség kérdése 

Az előzőekben ismertetett dilemmák mindegyikében jelen 
van rejtett módon, hogy miként vélekedünk arról, vajon egy 
szerfüggő egyén felelőssé tehető-e a függőségéért. Ironikusan szólva 
azt mondhatnánk, hogy az attól függ… Ismét nincs egyszerű 
megoldás, a válaszunk attól függ, hogy milyen szemléleti keretben 
közelítünk a kérdéshez. Sok lehetséges megközelítésből nézzünk meg 
hármat! 

 Az egzisztencialista megközelítésben az egyénnek mindig van 
szabadsága, választása, még a szerfüggőség közepette is. 
Próbálhat maga leállni a szerhasználattal, vagy választhatja azt, 
hogy segítséget kér. Végső soron tehát minden pillanatban rajta 
múlik, felelős azért, hogy használ-e szert, vagy sem.  

 Strukturális megközelítésben azt mondhatjuk, hogy nem az 
egyén felelős a függőségéért, hanem a társadalmi környezet, 
struktúra. A törzsi társadalmakban is használtak szereket, 
ezekben mégsem volt jellemző a függőség. A függőség 
problémája a bonyolultabb modern társadalmakban jelenik meg, 
tehát a társadalmi struktúra a probléma forrása. 

 A 12 lépéses felépülő közösségekben úgy vélekednek, hogy a 
kóros szerhasználat velejárója a szerhasználat problémás 
voltának tagadása. Így, mielőtt-miközben kialakul a függőség, az 
illető nem felelős, ugyanis nem tudja (tagadja), hogy a 
szerhasználata problémás. Erre csak akkor ébred rá, amikor már 
függő. Függőként továbbra sem felelős, mert a függőség saját 
akaratból nem győzhető le. Ha azonban segítséget kér, és sikeres 
módszert talál a felépülésre, onnantól kezdve felelős azért, hogy 
használ-e szert vagy sem. 

Ön miként vélekedik, felelős-e a szenvedélybeteg a 
függőségéért vagy sem? Indokolja meg válaszát! 
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Hogy írjunk/tudósítsunk szerhasználattal kapcsolatos jelenségekről 
és szerhasználókról? 

 
 A pszichoaktív szerekről, és azok használatáról, illetve az addiktív 

(függő) viselkedésformákról írni vagy tudósítani komoly 
társadalmi felelősséggel, illetve következményekkel járhat. 
Ajánlatos elkerülni azt, hogy a szerhasználatot vagy kóros 
viselkedésmódokat vonzó lehetőségként mutassuk be, ahogy 
ennek ellenkezőjét, e jelenségek démonizálását is kerüljük! 
Amennyiben etikusan, társadalmi felelősséggel kívánunk 
írni/tudósítani, törekedjünk a tárgyilagos, tényeken alapuló, 
elfogulatlan írásmódra. Kerüljük a megbélyegzést, a sztereotípiák 
kritikátlan alkalmazását! Mindehhez elengedhetetlen, hogy 
magunk számára tárjuk fel saját előfeltevéseinket, és ismerjünk 
meg más álláspontokat is.  

 Ha szerekről és/vagy szerhasználatról, illetve addiktív 
viselkedésformákról írunk vagy tudósítunk, lehetőleg minden 
esetben közöljünk segítségkérési lehetőségeket, 
elérhetőségeket! 

 Ha szenvedélybetegekről írunk vagy tudósítunk, különös 
figyelemmel kell lennünk a „különleges adatok” védelmére. Ilyen 
adatokat az érintettek írásos beleegyezése nélkül nem 
közölhetünk. Ügyeljünk arra is, hogy ilyen adatokat tartalmazó 
elektronikus fájlokat, kép- és hanganyagokat, iratokat etc. nem 
oszthatunk meg másokkal, nem hagyhatunk nyilvános helyen (pl. 
szerkesztőségben) nyitva, őrizetlenül. A 2011. évi CXII. törvény 
szerint különleges (érzékeny, szenzitív) adatnak minősül más 
egyebek mellett: „az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre 
vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat”. 

 Adjunk lehetőséget arra, hogy interjúalanyaink ellenőrizzék és 
korrigálják a végső szövegváltozatot! 

 Ha nem kapunk felhatalmazást az interjúalany kilétének 
felfedésére, az általa elmondottakat anonimizálva, valós nevek, 
intézménynevek, és ha indokolt, településnevek nélkül közöljük, 



193 
 

kizárva a felismerhetőség minden lehetőségét! Így járjunk el 
akkor is, ha az interjúalany ugyan felhatalmazást adna, de más 
érintettek, szereplők ezt nem tették meg! 

 

Írja le röviden a folyamatot, milyen etikai/jogi indíttatású 
lépéséket tenne, ha egy szenvedélybeteg személlyel, aki nem járul 
hozzá kiléte felfedéséhez, interjút készítene, majd annak szövegét egy 
újságban közölné! 
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Márk Mónika & Mihaldinecz Csaba: 

Egészségfejlesztés, egészségtanulás, reziliencia 
 

A fejezet célja, hogy bemutassa az addikciókból történő felépülés 
egészségfejlesztéssel és egészségtanulással való kapcsolódási 
pontjait és főbb alapelveit. Az alfejezetekben tárgyaljuk az 
egészségfejlesztés, egészségtanulás, reziliencia és remisszió fogalmát 
és jellemzőit.  

A tananyag tartalma:  

 bevezetés; 

 az egészség fogalma; 

 egészségtőke, felépülés tőke, egészségmező és 
szalutogenezis; 

 a remisszió kultúrája; 

 reziliencia. 

 

 

Bevezetés 

Zygmunt Bauman szerint a fogyasztói társadalom 
egészségfogalma kimerül a testedzés, testépítés, helyes táplálkozás 
révén megszerezhető fittségre való törekvésben, figyelmen kívül 
hagyva a testi és szellemi egészség egységének jelentőségét, a laikus 
vélekedés a fittséget az egészség szinonimájának tekinti. (Bauman, 
2000) Az utóbbi évtizedekben az orvosi és orvosi rehabilitációs 
területeken egy új dinamikus egészségfogalom kezdett elterjedni. A 
megközelítés lényege, hogy a felnőtt ember egészségére nem mint 
veleszületett adottságra, hanem egy szociális tanulási, fejlődési 
folyamat eredményére tekint. Egészségpromóciónak nevezik azt az 
irányzatot, amely az egészségfejlesztés témakörébe bekapcsolja a 
kapcsolatok és kommunikáció javítását célzó, az életmód tanulására 
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irányuló elképzeléseket is. A lényegében szociális tanulásra 
alapozódó programot egészségtanulás kifejezéssel jelölhetjük. 
(Kelemen, 2007) Habár a média főárama által közvetített 
egészségfelfogás a „quick fix” típusú megoldások indoktrinációján 
alapul (miszerint jóformán minden emberi bajra létezik egy gyors és 
tökéletes megoldás, lásd gyógyszer reklámok). Ráadásul a 
tökéletességet sugalló, a szimulációt realitásként beállító, hyperreális 
reklámokra és közlésekre a leginkább sérülékeny rétegek (etnikum, 
értelmi fogyaték, idős, gyermek) a legfogékonyabbak. E torzított 
valóság egy dramatikus példája az evészavar/testképzavar 
előfordulásának megnövekedett gyakorisága, amely a szépség nem 
reális bemutatásával, az egészségtelen ideáljának népszerűsítésével 
hozható összefüggésbe. Korunk társadalmi feszültségei, problémái az 
addikciókon keresztül (is) artikulálódnak, az addiktív mintázatok 
áthatják a privát-, a gazdasági- és politikai szférát egyaránt. (Firat, 
1991, B. Erdős, 2015) A fogyasztói társadalomban a kiterjesztett 
fogyasztás mesterségesen létrehozott szükségleten alapul, s ez a 
mesterségesen gerjesztett vágy a szenvedélybetegségek alapjának is 
tekinthető. A személy nem dönthet a fogyasztás felől, sőt arra 
rákényszerül. Paradoxon, hogy a „fogyasztóiság” a fejlett nyugati 
társadalmak deklarált értékeivel szembe megy (szabadság, 
autonómia, választás), s az addiktív állapotokat, a kontrollvesztést 
hangsúlyozza. (Firat, 1991) A szenvedélybeteg a fogyasztói 
társadalom maximalista követője, az azonnali könnyebbséget 
jelentő, gyors, megvásárolható megoldásokra vágyik. Edmund Burke 
minőségi szabadság eszménye, a szabadság a kötődésben 
elgondolása rokonítható az Alcoholics Anonymous (AA) filozófiájával. 
(Burke, 1990) Az AA által propagált józanság, mint ahogyan az 
egészség maga is, nem egy korábbi állapotba való visszatérést jelent, 
nem valamitől (betegségtől), hanem sokkal inkább valami felé 
(életminőség) történő elmozdulást. (Kelemen, 2007) Ez a szemlélet 
tükröződik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2001-es „A 
működőképesség, fogyaték és egészség nemzetközi osztályozása” 
című dokumentumában is.  Az új egészségközpontú megközelítés a 
működészavart és fogyatékot testi, személyiségi és szociális tényezők 
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kölcsönhatásában igyekszik megragadni. E felfogás értelmében a 
gyógyulás/talpra állás a kompetenciákat alakító, egészségtanulást 
magában foglaló folyamat hozadéka, amelynek eredményeként a 
személy számos tekintetben egészségesebb lehet, mint valaha volt.  

Mit gondol milyen társadalmilag képzett, a média által 
felerősített jelentések hatnak „rejtett tantervként” az addiktológiai 
problémák vonatkozásában?  

 

 

Mi az egészség?  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kibocsátott 
dokumentumok sora foglalkozik – főként az egészségfejlesztés 
szempontjából –, az egészség fogalmával és azt befolyásoló 
tényezőkkel.  A WHO 1946-ban megalkotott meghatározása szerint 
„az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, 
szociális jóllét állapota”. (WHO, 1946) A definíció későbbi módosítása 
szerint „az egészség olyan fokon áll, amennyire az egyének és 
közösségek képesek önmaguk kiteljesítésére és szükségleteik 
kielégítésére, valamint képesek megbirkózni a környezet 
kihívásaival”.  (WHO 1984) Ez utóbbi, ökológiai egészségfogalom 
hangsúlyozza a személy és környezete (társadalmi és természeti) 
közötti dinamikus kölcsönhatást, az egészséget befolyásoló tényezők 
sokrétűségét (fizikai, társas, kulturális, gazdasági, illetve politikai 
környezet és egészségügyi ellátás minősége).  

 

Egészségtőke, felépülés tőke, egészségmező és szalutogenezis 

Az egészség tőkeként történő értelmezésében a személy aktív 
szerepére helyeződik a hangsúly. Az egészségtőke erősíthető pl. az 
iskolázottság növelésével, míg bizonyos kockázati megatartásokkal 
(pl. alkohol-, drogfogyasztás) csökkenthető. A befektetési oldal 
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növelése mindazonáltal olyan hosszú távú beruházás, amely nem 
nélkülözheti (a gyakran igen távoli) jövőre irányuló perspektívát sem.  
A felépülési tőke fogalmát az addikciókból kezelés nélkül talpra állók 
eseteinek vizsgálata során vezette be Robert Granfield és William 
Cloud. A felépülési tőke az egyén életében időről időre változó belső 
és külső erőforrásokból tevődik össze (pl. társas támogatás, 
vallásosság, spiritualitás, a józan közösségek elérhetősége): 

 A személyes felépülési tőkébe beletartoznak az egészségi 
állapoton kívül az anyagi források, a megfelelő lakhatás és 
közlekedési lehetőségek, de ide sorolható az értékrend, 
képzettség, problémamegoldó képesség, reziliencia, önbecsülés, 
remény és optimizmus.  

 A társas felépülési tőke körét a család, a barátok, az iskolai- vagy 
munkahelyi kapcsolatok és közösségi színterek alkotják.  

 A közösségi felépülési tőke az addikciókkal kapcsolatos közösségi 
forrásokat jelöli, a közösségi vélekedéseket és attitűdöket, a 
stigmatizáció csökkentését, a prevenciós-intervenciós 
megközelítéseket, a civil közösségek által működtetett 
szolgáltatásokat és a vonatkozó szakpolitikákat, s nem utolsó 
sorban ide sorolható a józanságot a közösség kultúrája részeként 
elismerő viszonyulás is. (B. Erdős, 2015)  

 

 Az 1974-ben közzétett Lalonde Jelentés és a 
hozzákapcsolódó egészségmező elmélet az egészség szempontjából 
négy fő területet emel ki: a biológiai, az életmódbeli és környezeti 
faktorokat, továbbá az egészségügyi ellátórendszert. Alapját a bio-
pszichoszociális modell képezi, amely egy jelentős szemléleti változás 
mérföldkövét jelzi az egészségfejlesztésben. Az új megközelítés 
kulcsfogalma az életmód, amelyből az is következik, hogy az 
egészségfejlesztés területe kitágult, az orvosok és professzionális 
egészségfejlesztők mellett immáron a pedagógusok, pszichológusok 
és szociális munkások is szerepet kapnak. A Lalonde Jelentés 
szemléletét tükrözi a módosított WHO egészségdefiníció (1984) és az 
Ottawai Charta (1986) egészségpromóciós célkitűzése is. E 
megoldásközpontú, pozitív egészségfelfogás a hiányok (betegségek) 
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helyett az egészség társadalmi modelljében az erőforrásokra széles 
körére építve (a személyes értékek, a családi, a munka és közösségi 
szerepek, a stresszel való megküzdés képessége, a teljesítményre 
való képesség, a szűkebb és tágabb közösségek erőforrásai) igyekszik 
maximalizálni a testi-lelki jóllétet. E pozitív egészségszemléletet 
formálódásának adott újabb lökést Antonovsky szalutogenezis 
elmélete, amely az egészségre nem statikus állapotként, hanem 
dinamikus folyamatként tekint. (Antonovsky, 1979; 1987) A modell 
értelmében a személy egészsége főként attól függ, hogy miképpen 
képes megküzdeni a felmerülő nehézségekkel, károsító tényezőkkel, 
különféle stresszorokkal, és miképpen mozgósítja a rendelkezésére 
álló fizikai, mentális és társas erőforrásait. A redukcionista, 
információ- és készség-fókuszú megközelítésekhez képest többletet 
nyújtó szalutogenezis modell tehát az egészséget olyan dinamikus 
folyamatnak tekinti, amely az egyensúlyi állapot kibillenését annak 
kiegyensúlyozódása követi.  Az egészség – ebben a felfogásában – 
attól függ, hogy az egyén mennyire képes megőrizni az 
egészségérzetét a különféle kihívások közepette. A személy 
rendelkezésére álló erőforrások lehetnek fizikaiak, mentálisak, 
szociálisak, és hangsúlyozza, hogy a gyógyulást alapvetően az egyén 
koherencia-érzete befolyásolja. Ez ad választ arra a kérdésre is, hogy 
miképpen maradnak egyesek egészségesek, vagy épülnek fel 
hamarabb másoknál, abban az esetben is, amikor hasonló károsító 
tényezőknek vannak kitéve. Az elmélet kulcsmozzanata a koherencia-
érzés, amely azon a meggyőződésen alapul, hogy a körülvevő világ 
történései nem kiszámíthatatlanul kaotikusak és értelmezhetetlenek, 
a problémákra léteznek elfogadható megoldások, s így érdemes a 
megküzdésre összpontosítani. Amennyiben az egyén úgy gondolja, 
hogy képes befolyást gyakorolni az élete alakulására, úgy jobb 
eséllyel marad egészséges is. A szalutogenezis koncepciója az egyéni 
jellemzőkön túl, számol a környezeti vonatkozásokkal, az egészség 
társadalmi dimenzióival is. Míg Antonovsky az élet értelmét, 
értelmezhetőségét és irányíthatóságát hangsúlyozza, Albee további 
lényeges faktorként jelöli meg a stresszorokkal szembeni megküzdő 
képességet, az egészséges önbecsülést, valamint a támogató 
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csoportok meglétét. (Albee, 1982) A megküzdő képességhez 
kapcsolható a reziliencia teória, az egyének vagy csoportok azon 
képessége, hogy a kedvezőtlen egyéni és társadalmi előjelek ellenére 
sem tér ki a kihívások elől, hanem szembenéz és megbirkózik az 
életkörülményekkel. A fenti modellek közös jellemzője, hogy a 
krízisekkel és nehézségekkel történő megküzdésre fejlődési 
lehetőségként tekintenek, s a „tanult tehetetlenség” helyett, a 
„tanult találékonyságot” hangsúlyozzák. (Seligman, 1975; Kelemen & 
B. Erdős, 2011)  

E dinamikus egészségfelfogások az egészséget élethosszig 
tartó társas tanulás eredményeként értelmezik, s ebben a 
megközelítésben az egészség maga elválaszthatatlan egy új életstílus, 
valamint releváns társas és kommunikációs készségek elsajátításától. 
Az „egészségtanulás” aspektusából közelítve a szerhasználatból 
történő felépülés (Alcoholics Anonymous, terápiás közösségek) – 
ellentétben a medikalizációval,1 amely rendszerint szűkíti az 
egészségtartományt és bővíti a betegségtartományt – az 
egészségszféra bővüléséhez vezet. Ennek alapja, hogy a 
hagyományos betegszerepet elveti, s józan életprogram folytatására 
késztet. (Madácsy, 2013) A józanság, a köznapi szóhasználattól 
eltérően nem csupán az alkoholtól, drogoktól és egyéb káros 
szenvedélyektől való tartózkodást (absztinenciát), hanem egy 

                                                           
1 Medikalizáció: valamilyen baj vagy jelenség, amely korábban máshová 

tartozott, orvosi problémává válik, vagy azzá teszik. A kortárs nyugati kultúra 
tendenciája, hogy a korábban az élettel velejárónak tekintett bajokat és 
szenvedéseket az egyéni test technikailag kezelhető megnyilvánulásaként 
kezeli. A betegségek mintegy bekebelezik az életproblémákat. A „nehéz 
élet” vagy szituáció betegséggé transzformálódik, az egzisztenciális válság 
agyi-biológiai, biokémiai problémává értelmeződik át.  A gyógyszer maga 
ennek a nézőpontváltásnak a gyakorlati és egyúttal a szimbolikus 
megjelenése. A medikalizáció előnye lehet a stigmatizáció csökkentése, a 
terápiás eshetőségek növelése, hátránya a felelősség áthelyezése, a morális 
tényezők felcserélése biológiai faktorokkal. Az emberi élet jóformán minden 
területe egy-egy szakértői csoport fennhatósága alá kerül. 
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produktív életmóddal és folyamatos fejlődéssel egybekötött 
szermentességet jelent. A medicinában a szükségleteket, 
tudományos modellek és tudományosan tesztelt tudás alapján, a 
gyógyító szakemberek határozzák meg. A társadalom perifériáján 
élők álláspontja (szenvedélybetegek, szegények, etnikai kisebbségek, 
gyermekek, homoszexuálisok) többnyire nem kap szerepet a 
tudományos problematizálásban.   Ez alól kivételt képeznek a józan 
alkoholisták, akik eredményesen medikalizálták saját állapotukat (az 
alkoholizmus betegségmodellje). Ennek eredménye a „laikus 
szakértők” professzionalizálódása és megjelenésük – nemcsak 
szerepmodellként –, az addiktológia területein (a prevencióban, a 
terápiában, az elterelés területén és a büntetés-végrehajtásban).   
Míg a medicina célja a betegség által okozott fájdalom és szenvedés 
enyhítése, addig az A.A.-ban ez csak a közösséget, közös tanulási 
folyamatot feltételező öntranszformáció eszköze. Az 
öntranszformáció mindazonáltal hasznos és értelmes szenvedéssel 
jár. A szenvedélybetegségből történő felépülés folyamata így sok 
szempontból az élet újratanulását, a józan élet megtanulásának 
feladatát jelenti, „józan aszkézist”, mint az önmagunkkal törődés 
(spirituális) eszközét. (Kelemen & Csákiné, 2004) A józanság 
„tanulásában” meghatározó szerepe van a kor- illetve sorstársak 
modellhatásának, meggyőző erejének és hitelességének. Az ún. 
spirituális gyakorlatot folytató AA a személy diszfunkcionális 
viselkedésének megváltoztatásával kínál megoldást a függőségre. Az 
AA manifeszt funkciója a talpra állás, a szerhasználat abbahagyása. A 
latens funkció az önreflektivitás növelése. (Kelemen, 1994) Az 
egészségtanulás a szociális tanuláson (modell-alapú tanuláson) 
keresztül történik. A függőségben való szenvedés a szolidaritás, a 
csoporttagok közötti egyenlőség alapja. Az A.A.-hoz tartozó tag nem 
az újonnan jövő tag legyőzésére törekszik, hanem „közös élmények 
kidolgozásán fáradozik, amire neki igen nagy szüksége van”. 
(Kelemen, 1994: 164) Teszi ezt oly módon, hogy közben sorstársa 
autonómiájának és felelősségének növelésére törekszik. A sorstársak 
egyrészt együtt fejlődnek, másrészt a fejlődés más-más szakaszában 
tartanak. 
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 A tanulás folyamata szintekre bontható: 

 a korábbi, alkalmatlan tudás törlése: amely a fejlődés gátját 
képezi vagy másképpen fogalmazva „kitanulás” a régi, már nem 
adaptív sémákból (pl. deviáns csoportból történő kiválás); 

 nem-tudatos tudatlanság: a személy nincs tisztában azzal, hogy 
javára válna újfajta viszonyulási módok megtanulása; 

 tudatos tudatlanság: a hiány felismerése, lehetőség teremtődik 
új kompetenciák tanulására; 

 tudatosuló kompetencia: az elsajátított új készség alkalmazása 
még nem begyakorlott, koncentrációt igényel (pl. új 
konfliktuskezelési mód); 

 nem-tudatos kompetencia: a készség gördülékeny alkalmazása 
ismerős helyzetekben; 

 reflektív kompetencia: a készség kreatív alkalmazása. (Kelemen 
& B. Erdős, 2011; B. Erdős, 2015) 

  

A szenvedélybetegségből történő talpraállás és az 
egészségfelfogás újabb generációs megközelítéseit összevetve milyen 
párhuzamokra bukkanhatunk?  

Mi a véleménye az szerhasználati problémák medikalizációjáról?  

 

 

A remisszió kultúrája 

A krónikus betegek kölcsönös segítségnyújtásában először az 
alkoholizmus esetében történt eredményes próbálkozás (Alcoholics 
Anonymous). A szerfüggők számára a „választott” szer használata 
kezdetben alkalmasnak tűnik az érzelmi állapotuk szabályozására, a 
„spirituális űr” problémájára, hiszen a pszichoaktív szerekkel 
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módosítani, kontrollálni lehet az érzelmeket. A szerhasználat 
folytatásával azonban maga a megoldás (értsd alkohol- és 
droghasználat) válik a legnagyobb problémává. Mivel a 
szenvedélybetegséget társadalmunkban gyakran kapcsolják össze 
jellembeli fogyatékossággal vagy az akaraterő hiányával, az 
alkoholista és drogfüggő személyek hazánkban nagymértékben 
elutasított, stigmatizált csoportot képeznek, „másodrendű 
állampolgárként” tekintenek rájuk (az irányukban való ellenszenv 
erősebb, mint a homoszexuálisokkal, pszichiátriai betegekkel, 
börtönviseltekkel és cigányokkal kapcsolatos megkülönböztetés). 
Ennél fogva a szenvedélybetegeknek jó okuk van arra, hogy 
állapotukat, krónikus betegségüket mindenki – beleértve önmagukat 
és orvosokat is –, titkolni, tagadni igyekezzenek. Sorstársi közösségeik 
az egyetlen hely, ahol éppen alkohol- és/vagy droghasználatuk miatt 
nyerhetnek be- és elfogadást. Egyenlőségük a krónikus betegségben 
szenvedők egyenlősége. Az alkohol- és drogok elleni kampányokban 
gyakori a háborús metaforák használata („háború a drogok ellen”) és 
időről időre valódi drogháborúk is zajlanak. Hasonlóképpen, a 
daganatos betegségek esetében is találkozhatunk a háborús 
metaforákkal. Pedig a krónikus betegségekkel szemben nem ésszerű 
az ilyenfajta megközelítés, hiszen azok nem szüntethetők meg 
végérvényesen, azokkal haláláig kénytelen együtt élni a személy. Egy 
rákbetegségben szenvedő orvos-szociológus, Arthur Frank nevéhez 
kapcsolódik a „remisszió társadalma” koncepció. A krónikus 
betegségekre jellemző az elhúzódó lefolyás, a tünetek hullámzása 
vagy a periodikus tünetmentesség (remisszió), majd a tünetek 
kiújulása. A remisszió bizonytalan állapotában akkor lehetséges az 
egészséges-egészleges életet élni, ha a beteg képes önmagával 
szeretetteljesen, megértően, játékosan törődni. A remisszió 
kultúrájának a kulcsszavai a szolgálat, hála, nagylelkűség és 
megbocsátás. Az alkohológia (alkoholizmus kezelés 12 lépéses 
programja) és a rákbetegek kezelése kölcsönösen meríthet egymás 
tapasztalataiból. Mind a szerhasználatból felépülők, mind a 
remissziós közösségek tagjai hivatkoznak William James „másodszor 
megszületés” koncepciójára: arra építenek, hogy a szenvedésből 
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lehet tanulni, s a tanultakat megosztani a még szenvedő másokkal, 
azt mutatva meg ezáltal, hogy egy krónikus betegnek is lehet teljes 
élete. (Kelemen, 2009)  

Egy interneten elérhető példa a krónikus betegséggel 
való megküzdésről: „N. egyre egészségesebb, ahogy egyre betegebb” 

http://index.hu/tudomany/2015/03/08/horvath_niki_erdheim_ches
ter_szindroma/  

 

Hogyan elemzi a remisszió szemszögéből a szenvedélybetegségből 
történő felépülést?  

Hogyan értelmezi a következő kijelentést: „a függőség ellentettje az 
egészséges, kölcsönös függés”?  

 

 

Reziliencia 

Akárcsak az egészségfejlesztés, úgy az addikciók területén a 
felépülés központú megközelítés egyik kulcsfogalma a reziliencia. 
Nem újdonság, hogy a kedvezőtlen körülmények között, alkoholista 
vagy droghasználó szülőkkel felnövő gyermekek veszélyeztetettek a 
különféle deviánsnak számító viselkedések szempontjából. A 
vizsgálatok szerint az ilyen családokban felnövő gyerekek kb. 
harmada a megpróbáltatásokból tanulva és a traumákból felépülve 
képes „normális”, megbízható, önmagával és a környezetében 
élőkkel felelősen viselkedő felnőtté válni. A reziliencia az egyének 
vagy csoportok azon képessége, hogy a kedvezőtlen egyéni és 
társadalmi előjelek ellenére sem térnek ki a kihívások elől, hanem 
szembenéznek és megbirkóznak azokkal. A reziliens személyek az 
előrejelzéseket és várakozásokat megcáfolva küzdenek meg 
eredményesen. A múltbeli kivételekre épít („amikor sikerült…”). A 
szenvedélybetegek rezilienciáinak aktivizálását ugyanakkor nehezíti, 

http://index.hu/tudomany/2015/03/08/horvath_niki_erdheim_chester_szindroma/
http://index.hu/tudomany/2015/03/08/horvath_niki_erdheim_chester_szindroma/
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hogy tartanak az ismételt traumatizációtól, vagyis, hogy újra átéljék a 
fejlődés gátját jelentő régi, fájdalmas folyamatokat. Steven Wolin a 
belátást, függetlenséget, kapcsolatépítést, kezdeményezést, 
kreativitást, humort, erkölcsi érzéket tartja a főbb rezilienciáknak: 

 A belátás az érzések és viselkedés megértését, illetve a nehéz, 
bonyolult helyzetek elviselését jelenti.  

 A függetlenség a szabad kommunikációra és interakciókra 
lehetőséget adó érzelmi és testi távolság beállítására utal.  

 A kapcsolatkészség a bensőséges és előremutató személyes 
kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában nyilvánul meg.  

 A kezdeményezés a lehetőségek aktív keresését, a tervezést és 
konfliktusmegoldást foglalja magában.  

 A kreativitás a belső konfliktusok szimbolikus szublimálásának 
képessége.  

 A humor a sajnálkozás és szenvedés feloldását, transzformálását 
jelenti.  

 Az erkölcsi érzék, ha képessé nem is tesz a legjobb választásra, 
arra esélyt ad, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól.   

 

 A reziliencia hozzásegít a váratlan helyzetekkel való 
megbirkózáshoz és megküzdéshez, amely alapvető fontosságú az 
alkalmazkodáshoz és problémamegoldáshoz (információfelkutatás, a 
kapcsolatrendszer módosítása, új tevékenység megtanulása, a 
helyzet jelentésének átdefiniálása, a célok módosítása, alternatív 
megoldások keresése).  (Wolin & Wolin, 1993; Kelemen & Csákiné, 
1994) Fontos azonban megjegyezni azt is, hogy a reziliencia nem 
állandó jellemzője a személyiségnek: amit a személy ma még kezelni 
képes, az lehetséges, hogy holnap már kezelhetetlenné válik a 
számára. Mooli Lahad szerint – eltérően azoktól a pszichológiai 
elméletektől, melyek szerint a személyiséget főként az élettörténeti 
kudarcok, traumák hatására kialakuló konzisztens vonások, elhárító 
mechanizmusok jellemzik – inkább a megküzdő módok tarthatók 
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személy-specifikusnak. Mindenkinek megvan a maga sajátos 
megküzdő stratégiája, állítja: 

 

 Vannak, akik az információk felkutatása, gyűjtése, a 
tevékenységek és preferenciák osztályozása, s a 
problémamegoldások, alternatívák keresése révén igyekeznek 
megbirkózni a nehézségekkel. Ez a kognitív stratégia.  

 Akadnak, akik érzelmi stratégiát választva, számos módon – pl. 
sírással, nevetéssel, rajzolással, írással, olvasással – akarják 
kifejezni és megosztani emócióikat. A szociális megküzdést 
választó személyek, szociális szerepeik révén, családjuk, barátaik, 
munkatársaik bizalmának és támogatásának elnyerésére 
törekszenek.  

 Az imaginatív stratégiával élők a figyelem különféle módokon 
történő elterelésével, illetve a helyzet jelentésének 
megváltoztatásával törekszenek úrrá lenni a nehéz helyzeteken.  

 Ismét mások vallásos vagy politikai hitek, misztikus hiedelmek 
mozgósításával fedik el a bajt.  

 S végül akadnak szép számmal olyanok is, akik testmozgással, 
fizikai aktivitással, cselekvéssel teszik elviselhetővé 
nehézségeiket. (Lahad 2000)  

 

 A szenvedélybetegség esetében az egészségtanulás, a 
reziliens viselkedés támogatásának egyik kitüntetett terepe a józan 
közösségekben zajló modell-alapú tanulás (szociális tanulás). A 
józanodó szenvedélybetegeket megfelelő szerepmodelleket 
követhetnek támogató és optimális erőfeszítésre késztető közegben. 
A reziliens közösségek fő jellegzetességei: a törődő kapcsolatok 
megléte, a magas szintű elvárások, a mindenki számára érvényes és 
világos szabályok, a konstruktív hozzáállás, a közösséghez tartozás 
érzése, a részvételre való lehetőség.  
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Egy az interneten elérhető forrás egy reziliens személyt 
és környezetének reakcióját mutatja be: 

http://divany.hu/poronty/2016/10/28/egy_argentin_no_a_vilag_els
o_down-os_ovonoje/  

 

Milyen szerepe lehet a rezilienciának a szenvedélybetegségből 
történő felépülés során?  

Ismertesse egy Ön által ismert reziliens személy történetét a kritikus 
eseményekre koncentrálva! A reziliencia szempontjából vizsgálja és 
elemezze azokat a tudatos tervezett és spontán folyamatokat, 
amelyek a transzformáció, a kreatív és kivételes megoldás irányába 
mutattak! 

 

A fejezet feldolgozása során találkozott-e meglepetést 
okozó tartalommal, megközelítéssel? Volt-e valami, amivel nem 
értett egyet, illetve amit kiegészítene? Támadt-e valamilyen új ötlete 
a téma feldolgozása során?  
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Szöllősi Gábor: A droghasználat problematizálása a 

médiában 
 

E fejezet célja a következő:  

 bemutatni, hogy a drog társadalmi problémaként történő 
értelmezésében mi a társadalom szerepe; 

 azonosítani a drogprobléma értelmezésében főszerepet betöltő 
diskurzusokat: a hétköznapi-, a tudományos-szakértői-, a 
politikai- és a média diskurzusokat; 

 bemutatni a médiának azokat a mechanizmusait, melyek 
befolyásolják a többi érintett szereplő droggal kapcsolatos 
felfogását; 

 módot adni arra, hogy a tananyag felhasználói konkrét eseteken 
keresztül elemezzék a média droggal kapcsolatos 
kommunikációját. 

 

 

A problémák társadalmiak 

Egy közismert aforizma szerint a társadalmi problémáknak 
társadalmi az eredetük, társadalmi a definíciójuk, társadalmi a 
következményük, és társadalmi a kezelésük. (Horton & Leslie, 1970) 
Az aforizma arra utal, hogy egy társadalmi problémának tekintett 
jelenség legalább négyféle szempontból függ a társadalom erőitől: 

 a problémásnak tekintett helyzetek létezése. (Például: Mivel 
magyarázható, hogy létezik kereslet a drogok iránt, és hogy 
létezik ezeknek a szereknek kínálata? Miért változnak meg a 
fogyasztási szokások?); 

 a problémák által kiváltott következmények (Például: Kiket, 
hogyan érintenek a szerek hatásai? És hogyan érintik őket azok a 
reakciók, melyekkel a társadalom válaszol az egyes csoportok 
szerhasználatára?); 
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 a problémák definiálása, azaz problematizálása (Melyik addikció-
típusokat mikor, milyen mértékben tekinti problémának a 
társadalom? Milyen racionális, morális, érzelmi stb. reakciókat 
tanúsít?); 

 a problémák kezelése (Milyen választ tart megfelelőnek a 
társadalom az egyes addikciók esetében? Hogyan osztják el a 
felelősséget az érintettek között?). 

 

 A drogprobléma esetében ugyanígy vizsgálható a különböző 
társadalmi tényezők szerepe. Leegyszerűsítve a kérdést, az egyik 
álláspont az lehet, hogy a drogkérdés megértéséhez minél pontosabb 
adatokat kell szereznünk a tényekről: például a szerek típusairól, a 
fogyasztók, illetve a függő számáról, a terápiát igénybe vevők 
számáról, stb. A másik álláspont pedig úgy írható le, hogy a 
drogkérdés megértéséhez minél többet kell tudnunk arról, hogy a 
társadalom hogyan viszonyul a jelenséghez: például mit tart 
„normális” és mit „nem normális” szerhasználatnak, mikor helyesli a 
tiltást, büntetést, terápiát vagy más megoldást.   

Ezt a dilemmát tükrözik a társadalmi problémáknak azok a 
definíciói is, amelyek egyaránt szükségesnek tartják figyelembe venni 
a társadalmi problémák objektív és szubjektív oldalát. Fullers és 
Myers (1941) közismert definíciója is ezek közé tartozik: 

„A társadalmi probléma egy olyan helyzet, amit tekintélyes 
számú ember úgy fog fel, mint az általuk becsben tartott valamelyik 
társadalmi normától való eltérést. Így minden társadalmi probléma 
egy objektív feltételből és egy szubjektív definícióból áll. Az objektív 
feltétel egy olyan helyzet, amelynek a létezése és kiterjedése 
ellenőrizhető az elfogulatlan és kellően képzett megfigyelők által. A 
szubjektív definíció nem más, mint meghatározott egyéneknek az a 
felfogása, hogy a helyzet fenyegetést jelent bizonyos megbecsült 
értékekre.” 

 

Látható tehát, hogy a drogprobléma megértéséhez – többek 
szerint – szükség lehet mind az objektív (külső, az emberi tudattól 
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függetlenül létező) mind pedig a szubjektív (belső, az emberi 
értelmezéstől, jelentéstulajdonítástól függő) tényezők figyelembe 
vételével.  A fejezet további része – nem feledve a drogprobléma 
objektív oldalának fontosságát – ennek a problémánk az 
értelmezésével, az értelmezésben megnyilvánuló társadalmi 
tényekkel kíván foglalkozni. 

 

 

Diskurzusok a drogproblémáról 

A Thomas-teoréma szerint „ha az emberek valamely 
helyzeteket valóságosnak minősítenek, azok a helyzetek a 
következményeiket tekintve valóságossá válnak.” (Thomas & 
Thomas, 1928) 

A problémák társadalmiságának másodikként említett 
oldalának a lényege az, hogy a társadalom, tagjai valamilyen 
értelmezést, jelentést tulajdonítanak az egyes problémáknak. Ez a 
jelentéstulajdonítás nem pusztán szubjektív vélekedés, hanem olyan 
tényező, mely befolyásolja az embereknek a gondolkodását és 
cselekvését. Természetesen sosem áll rendelkezésre egységes, 
mindenki által elfogadott értelmezés. Sokkal inkább beszélhetünk 
folytonosan változó, egymással konfliktusban álló értelmezésekről.  

A társadalmi problémák értelmezései (a konstrukcionista 
problémaelmélet kifejezésével) olyan társadalmi konstrukciók, 
melyeket az emberek alkotnak a jelenségről. A konstrukció mindig 
közös alkotás, melyet nem egyetlen ember hoz létre, hanem az 
emberek az egymással folytatott interakcióik révén. Ennek 
megfelelően mondhatjuk azt, hogy adott időszakban egy-egy 
csoport, egy-egy befolyásos szereplő rendelkezik a problémának egy 
meghatározott értelmezésével (konstrukciójával).  

A drogproblémára vonatkozó értelmezések sokféleképpen 
csoportosíthatók. Különösen fontos említeni a probléma két, 
egymástól eltérő nézőpontját. Az egyiket inkább a racionális, a 
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másikat inkább a szimbolikus viszonyulás jellemzi a problémához. A 
valóságban persze nincs olyan probléma-értelmezés, melyben ne 
lennének jelen mind racionális, mind szimbolikus elemek.  Inkább 
arról van szó, hogy melyik felfogás dominánsan mi köré szervezi a 
probléma magyarázatát.  

A dominánsan célracionális megközelítés elsősorban a 
tényekre, tényszerűen igazolható összefüggésekre hivatkozik; fő 
témái: 

 a helyzet ártalmassága,  

 a hatékony beavatkozás szükségessége 

 a hatékonyságot biztosító megoldások követelése 

 

A dominánsan értékracionális (vagy másképp szimbolikus) 
megközelítés elsősorban az értékekre hivatkozik, fő témái:  

 a helyzet elítélendő volta 

 a morális rend helyreállításának szükségessége 

 a morális szempontoknak megfelelő megoldás 
követelése 

 

A drogproblémára vonatkozó értelmezések egy másik, 
kézenfekvő csoportosítása azon alapul, hogy ki az értelmezés gazdája 
(létrehozója, továbbfejlesztője, terjesztője). Itt a laikus 
közvéleményt, a tudomány képviselőit és a szakembereket, a 
politikusokat (illetve általában a közhatalom képviselőit), és a civil 
szereplőket (személyeket, szervezeteket, mozgalmakat) szükséges 
említeni. 

 

A laikusok 

A laikus közvélemény (azaz maguk a mindennapi emberek) az 
úgynevezett hétköznapi tudás keretében értelmezik a társadalmi 
problémákat, közöttük a drogproblémákat is.  
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Berger és Luckmann „A valóság szociális konstruálása” (The 
Social Construction of Reality) című klasszikus művükben a 
hétköznapi tudást tették vizsgálatuk tárgyává. Számukra a kérdés 
nem az volt, hogy a hétköznapi tudás valósan tükrözi-e a külső 
valóságot, hanem az, hogy ez a hétköznapi tudás hogyan jön létre, és 
milyen szerepe van a társadalom életében. (Berger & Luckmann, 
1998) 

A hétköznapi tudás olyan önálló társadalmi jelenség, mely az 
emberi interakciók révén jön létre, és amely az embereknek a világra 
vonatkozó közös értelmezéseit tartalmazza. Ez a tudás az emberek 
számára úgy jelenik meg, mint amely természetes (magától 
értetődő), és amely objektíve létező (az emberek által alkotott elemei 
is tárgyiasult módon jelennek meg). Az ember sokkal inkább 
támaszkodik a másoktól szerzett tudásra, mint a saját közvetlen 
tapasztalataira. A mindennapi tudás teszi lehetővé számunkra, hogy 
kommunikáljunk egymással a világról. A világ jelenségei a többiek 
számára is hasonló módon jelennek meg, ők is ugyanazokat a kliséket 
használják a dolog értelmezésére (pl. kategorizálását, magyarázatát, 
normatív minősítését). A köznapi tudást alapvetően az hitelesíti, hogy 
mások számára is ez számít magától értetődő, helyes, normális, igazi 
tudásnak. 

 

A szakemberek és a tudósok 

A „szakember” sem más, mint egy társadalmilag meghatározott 
szerep. Az olyan elemek, mint a „megtanult valamit”, a „meg tud 
csinálni valamit”, és „ő az illetékes” nem önmagukban bírnak 
jelentéssel, hanem csakis adott társadalmi kontextusban. Például 
feltehető a kérdés, hogy a drogprobléma esetében melyik tudás a 
releváns; mit kell tudni megtenni; ki tekinthető a drogprobléma 
szakemberének és ki nem – ezekre a kérdésekre sem lehet olyan 
választ adni, mely nem függ a probléma természetéről vallott 
felfogástól.  (A szakirodalom úgy említi a droggal és más hasonló 
problémákkal foglalkozó szakmákat, mint a „zavaró személyekkel 
foglalkozó hivatásokat” (Gusfeld, 1989) kategóriáját, vagy a 
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„társadalmi problémák iparát” (Loseke 2003), illetve az „áldozatok 
iparágát” (Best, 1997). 

A szakembereknek a drogprobléma értelmezésében 
betöltött szerepe szempontjából lényeges kérdés az, hogy miként 
történik a problémák konstruálása szakmai, illetve intézményi 
keretek között. A színtér itt az intézmény, illetve a szakemberek és a 
kliensek közötti kapcsolat, melyen belül folyik a konkrét esetek 
értelmezése.  Ennek a napi szakmai munkában végbemenő 
értelmezésnek a leírására szolgál a problémamunka kifejezés. Ezt 
azokra az interakciókra alkalmazzák, amikor egy személy, vagy azok 
csoportja egy körülhatárolható szituációban interpretálja a helyzet 
problematikus voltát, és ezt - verbális vagy más- interakciók 
keretében tolmácsolja másoknak. („A milliárdnyi hétköznapi 
cselekvés melyek kisebb skálán konstruálják a társadalmi 
problémákat”.) (Holstein & Miller, 1993: 152) 

A szakember tehát nem egyszerűen a megtanult tudások 
alkalmazója, hanem olyan személy, aki napi munkája révén végzi el a 
probléma értelmezését és újraértelmezését.  

A gyakorlati szakemberek és a tudománnyal foglalkozók egy 
további sajátos funkciót tölthetnek be a drogprobléma értelmezése 
során, ez a legitimáció. A különféle szereplők – média, politikusok, 
mozgalmak – gyakran azért vonják be a szakértőket, hogy az ő 
személyes és szakmai respektusuk tegye elfogadhatóvá (azaz 
legitimálja) a kommunikációjukat, illetve a törekvéseiket. Látni kell, 
hogy a szakértő bevonásának célja nem az, hogy szakmai-
tudományos vita jöjjön létre a szakértő és a közönség között, hanem 
az, hogy a hitelesnek tekintett személy jelenléte, hozzászólása 
biztosítsa a hír vagy a követelés hitelességét. 

 

A politikus (illetve a közhatalom) 

A politikus politizál – azaz a társadalmi problémához való viszonyát, a 
problémáról folytatott kommunikációját alapvetően a 
politikatudomány keretei között lehet megmagyarázni. Fontos itt 
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megemlíteni Murray Edelman nézetét a politika szimbolikus 
természetéről. (Edelman, 2004) 

Edelman álláspontja szerint minden politikai tettnek és 
intézménynek egyszerre van tárgyi és nyelvi/szimbolikus karaktere. 
Sőt, a politika lényege a – szimbólumok útján történő – 
kommunikáció. A politikus az, aki hivatásszerűen ért ahhoz, hogy a 
helyzetnek megfelelően válasszon a célracionális és az értékracionális 
politikai kommunikáció között. 

A drogprobléma jellegzetesen olyan terület, amely teret ad a 
politikusok számára a két racionalitás felváltva történő 
alkalmazására, az azokkal való bűvészmutatványokra. Adott 
időpontban, adott közönség előtt az addikciók morális oldalát 
érdemes elővenni, és keresztes háborút indítani az alkohol vagy a 
drog ellen. Máskor, más fórumon a célracionális szempontból 
eredményesebb megoldások számítanak plauzibilisnek. 
Megjegyzendő, hogy a vérbeli politikus nem pusztán alkalmazkodik a 
helyzethez, hanem tevékenyen közreműködik annak alakításában is. 
A keretezés (framing) a politika általánosan használt eszköze arra, 
hogy az általa kívánt jelentést fogadtassa el a közönséggel. Más 
esetekben – különösen például morális pánik alkalmával – a politikus 
inkább követi az eseményeket. 

 

 

A média technikái a drogproblémáról szóló kommunikáció során 

A drogproblémával kapcsolatos jelentésalkotás olyan 
mechanizmusok keretében megy végbe, melyek több területen, így a 
politikában és a médiakommunikációban is hasonló módon 
működnek. Ezek közé tartozik a napirend meghatározása (agenda-
setting), az előhangolás (priming), és a keretezés, keretbe helyezés 
(framing).  

 Az agenda-setting azt a mechanizmust jelöli, amely révén a média 
(vagy mások) kiválasztják azt a témát, melyről a kommunikáció 
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folyik. Önmagában a napirendre vétel azt a vélekedést kelti a 
közönségben, hogy a téma nagy jelentőségű, illetve gyakoriságú.  

 A priming-ot „előhangolásként”, „figyelemirányításként” 
értelmezik; célja annak a befolyásolása, hogy milyen szempontok 
mentén értékeljünk adott kérdéseket. Mint Enyedi említi, ilyen 
az, amikor a média ráirányítja a figyelmet bizonyos témákra, 
elérve, hogy a polgárok önkéntelenül is az adott téma 
szempontjából gondoljanak 

 A framing a téma értelmezési keretének kialakítása nem explicit 
érvek, hanem a történet strukturálása, szimbólumok használata, 
képzettársítások keltése révén. A „frame” a téma egyik domináns 
nézőpontjára irányítja a figyelmet, amelynek következtében 
mind a téma jellemzői is – különösen annak interpretatív elemei 
– átkerülnek a közvélemény gondolkodásába.  

 

 A drogprobléma esetében mindhárom momentumnak 
jelentősége van, de kiemelkedik közülük a framing szerepe. A 
drogprobléma ugyanis különösen alkalmas arra, hogy szimbolikus 
tartalmakra utalás révén váltsák ki a közönségből a kívánt hatásokat. 
Ennek során a drog témája megjelenhet úgy, mint érzelmi vagy 
morális kérdés.  A sajtómunkás, a politikus, vagy a civil szervezet 
képviselője akkor tud komoly hatást gyakorolni a közönségre, ha a 
drog problémáját összekapcsolja egy, a közönség gondolkodásában 
egyébként is jelen lévő tartalommal. Az inkább szimbolikus szinten 
létrehozott kapcsolat sokkal eredményesebben „magyarázza el” a 
közönségnek a jelenség „igazi” természetét, mintha egy tudós vagy 
szakember ennél mélyebb és racionálisabb magyarázattal szolgálna. 

 

 

A drogprobléma a sajtóban 

A drogproblémára irányuló diskurzusok mindegyikét gyakran 
vizsgálják a külföldi, illetve hazai kutatók. Fellelhetőek kutatások a 
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droggal kapcsolatos közvéleményről, illetve köznapi felfogásról; 
továbbá a civil szervezetek („morális vállalkozók”, moral 
entrepreneurs), a politikusok és a média drogproblémára vonatkozó 
diskurzusáról. Mivel Magyarországon a médiatartalmak elemzését 
végző kutatások jól elérhetők, és mert a jelen tananyag használóinak 
képesnek kell lenniük a médiában megjelent közlések elemzésére, a 
továbbiakban a drogprobléma sajtóban való megjelenésének néhány 
aspektusát villantom fel. 

A kutatásokban használt legfontosabb elemzési szempontok 
közé tartozik, hogy a média hogyan tematizálja a droggal kapcsolatos 
híreket, illetve azt, hogy a médiaközleményekben a probléma milyen 
interpretációja nyilvánul meg. 

A drogkérdés a médiaközleményekben legtöbbször az alábbi 
kontextusban jelenik meg (Zsély, 2009): 

 A drogfogyasztás ábrázolása bűnügyi jelenségként. A 
szerhasználat veszélyeinek és tragikus következményeinek 
bemutatása (egészségügyi, magánéleti és más hasonló 
problémaként). 

 Szerhasználókkal kapcsolatos sémák (a személyeket helyezik a 
középpontban, teret adva tévedéseknek és mítoszoknak). 

 A drogfogyasztásban érintettek megszólalásai (kérdés persze, 
hogy a média melyik társadalmi rétegekből válogatja ki a 
megszólalókat). 

 

 A média – hasonlóan minden más kérdéshez – a drogról sem 
pusztán információkat közöl, hanem azokat valamilyen nézőpont, 
meggyőződés keretében teszi. A droggal kapcsolatos 
médiatartalmakat elemző kutatások elsősorban az alábbi körben 
találtak jellegzetes nézőpontokat:  

 drogpercepció, 

 a könnyű drog és kemény drog fogalmának meghatározása, 
egymástól való elkülönítése, 

 kapudrogelmélet, 
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 fogyasztói percepció, kriminalizálás-dekriminalizálás. 
(Kenyeres & Mészáros, 2005) 

 

 

A média szerepe a drogokkal kapcsolatos attitűd- és 
véleményformálásban 

A vizsgálatok egyik csoportja azt kívánja feltárni, hogy a média 
mennyiben képes a közvélemény és a politika formálására. Az 
eredmények azt mutatják, hogy általában mérsékelt a média hatása 
a droggal kapcsolatos attitűdökre, véleményekre; másrészt azt is 
jelzik, hogy a médiaközlemények magukon viselik a sajtómunkások 
saját értelmezéseinek (jelentéstulajdonításainak, narratíváinak) a 
nyomát.  

A magyar lakosság drogokkal kapcsolatos ismeretei nem 
annyira saját tapasztalataikon alapulnak, inkább a média és a 
közvélekedés alakítja gondolkodásukat. A drogjelenséggel 
kapcsolatban, a lakosságban meglévő sztereotípiákat a társadalmi 
kommunikáció vagy megerősíti vagy legalábbis nem tudja felülírni.  

A médiában bemutatott anyagok nem függetlenek a készítők 
attitűdrendszerétől, ezért az üzenetek magukon viselhetik a 
médiaszereplők drogokkal kapcsolatos nézeteit, ami befolyásolja a 
tájékoztatás milyenségét és így a közönség drogokról alkotott képét 
is.  

A szerhasználók maguk is hatnak a róluk szóló 
kommunikációra. A korábbi bűnbakoknak már jóval nagyobb az 
ellenőrzésük saját reprezentációjuk felett, így a helyzetük is kevésbé 
kiszolgáltatott. (Kitzinger, 2000)  

A média (továbbá a politika és a morális vállalkozók) hatását 
a drogprobléma társadalom általi felfogására sem túlbecsülni, sem 
lebecsülni nem lenne helyes. A média és más kommunikátorok 
képesek hatni a közgondolkodásra, de általában nem képesek 
gyökeres változást elérni. Így például a drogellenes törekvések 
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keretében folyó kommunikáció, a közönségnek a drog veszélyeiről 
való „felvilágosítása” sem képes önmagában átütő hatást elérni.  

 

 

A morális pánik 

Vannak azonban helyzetek, amelyek képesek gyors és 
kikerülhetetlen hatást gyakorolni a közvéleményre, arra 
támaszkodva pedig a politikára. A legismertebb ilyen helyzet a 
morális pánik. A morális pánik címke gyakran kerül szóba különféle 
negatív szenzációkkal kapcsolatban; éppen ezért fontos minden 
konkrét esetben eldönteni, hogy az eset megfelel-e a morális pánik 
általánosan elfogadott kritériumainak (Goode & Ben-Yehuda, 1994): 

 Aggály – jelentős mértékű aggodalom egy bizonyos csoport 
magatartása (vagy feltételezett magatartása), valamint a 
feltételezhető következmények miatt. 

 Ellenségesség – magas szintű ellenségesség az emberek 
csoportjával szemben, akiket összefüggésbe hoznak a 
magatartással.  

 Konszenzus – legalább minimális egyetértésnek kell létrejönnie a 
társadalomban, vagy annak egy szegmensében, hogy a 
fenyegetés valóságos és súlyos, és azt a megjelölt csoport 
magatartása okozza. 

 Aránytalanság – aránytalanul nagy az aggály mértéke ahhoz 
képest, amekkora a deviánsok száma, illetve az általuk okozott 
kár nagysága. 

 Illékonyság – az aggodalom robbanásszerű megjelenése, majd 
gyors eltűnése egy olyan fenyegetés miatt, mely morálisan 
deviánsnak tekintett emberek valamely csoportja részéről éri a 
társadalmat.  
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Drog, média, morális pánik külföldön 

A morális pánik kategóriának az addikciókkal kapcsolatos 
történésekre való felhasználása világszerte jó pár évtizedes múltra 
tekinthet vissza. Császi az Amerikai Egyesült Államok közelmúltjában 
előfordult morális pánikokat elemzi, a „drogháborúk”-at a morális 
pánikok klasszikus fajtáiként bemutatva. Mint jelzi, nem önmagában 
egyik vagy másik tényező határozza meg a morális pánikok 
kialakulását, hanem a média, a politika és a közvélemény egymáshoz 
illeszkedő „táncrendjének” az alakulása. Értékelése szerint ezek a 
morális pánikok nem annak a társadalmi problémának a 
megoldásához járultak hozzá, ami kiváltotta őket, hanem különböző 
módon a lakosság megnyugtatását szolgáló hatósági kontrollt 
erősítették meg.  

 

Drog, média, morális pánik Magyarországon 

Mint az a külföldi példák nyomán várható volt, a morális pánikok 
Magyarországon is megjelentek. Ezek egy része érintette a 
drogproblémát, sőt egyes esetekben a drog volt az egyik központi 
elemük. Az alábbiakban néhány műből idézek, melyek olyan morális 
pánikokat elemeznek, melyek a drogprobléma körül szerveződtek.   

  „A sajtót, online médiát elemezve a következő nagyobb 
témacsoportok azonosíthatók, amelyekben megjelenik a deviancia 
motívuma: a drogok és a parti összefüggései; a deviancia és a családi 
háttér összefüggései; a tömegpszichózis és a parti összefüggése; 
valamint a bűnözés és a parti összefüggése.” (Barna Emília: 
Partikultúra és morális pánik: A naiv devianciaelmélet logikájának 
megjelenése a médiadiszkurzusban a West Balkán-tragédia kapcsán; 
http://www.academia.edu/1214372) 

„A média az Index címlapos beszámolója és videója nyomán 
eléggé rákattant a mefedronra: tegnap egymásnak adták a televíziós 
stábok a kilincset a TASZ irodájában. Ez önmagában nem meglepő, 
Angliában is hasonló médiafigyelem kíséri az új pszichoaktív szerek 
megjelenését, és ez a médiafigyelem közvetetten hozzájárul egyrészt 
azok népszerűsítéséhez, másrészt azok démonizálásához és a 
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társadalom morális pánikreakciójának kialakulásához.” (Sárosi Péter: 
Média a mefedron hatása alatt. Drogriporter, 2010. szeptember 3. 
http://drogriporter.hu/mediamefi.) 

  „A média hangulatfestő eszközei, a közvélemény fokozódó 
aggodalmai a valós drogproblémákkal karöltve ugyanúgy rendőrségi 
beavatkozást és törvényi intézkedést eredményeztek.” (Bátorfy 
Attila: Az elektronikus tánczenei kultúra mint ellenségkép 
Magyarországon. Beszélő, 2007. január, 12. évf, 1.szám.) 

 

A törökszentmiklósi eset 

A morális pánikok közül utolsóként hivatkozom a törökszentmiklósi 
esetre, mely 2016 év elején vált ismertté és vált robbanásszerű 
gyorsasággal morális pánikká. A kiemelt figyelmet azért is 
megérdemli az eset, mert itt találkozhatunk azzal a jelenséggel is, 
amikor a különböző szereplők versengenek a probléma 
értelmezésével kapcsolatban: 

„Az RTL Híradó úgy értesült, hogy meghalt az a két csecsemő, 
akiket idő előtt császármetszéssel hoztak a világra, miután mindkét 
kismama drogmérgezést kapott Törökszentmiklóson. A két nő még 
mindig életveszélyes állapotban van. A Szolnok megyei városból 
összesen hat ember került kórházba csütörtökön és pénteken, 
miután úgynevezett dizájner drogot fogyasztottak.” (RTL Klub, 
2016.1.31.) 

„Dizájnerdrogok gyilkolják a tudatlan fogyasztókat. Két, 
császármetszéssel világra hozott újszülött meghalt, négyen 
lélegeztetőgépen vannak az intenzíven, egy fiatal férfit pedig a 
sürgősségi osztályon kezelnek - ez az eredménye a Magyarországon 
eddig példa nélküli törökszentmiklósi dizájnerdrog-esetnek.” 
(Házipatika, 2016. február 1.) 

„Törökszentmiklósi drogügy: életben vannak a babák. Mégis 
életben van az a két újszülött, akit császármetszéssel hoztak világra 
az orvosok Szolnokon, miután édesanyjuk kábítószert fogyasztott 
múlt héten. A hírt az egyik nő nagymamája erősítette meg az MTI-nek 
hétfőn. Az asszony elmondta, a kisbabák állapotáról a Semmelweis 
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Egyetem tájékoztatta őket, miután a sajtóban a kisbabák halálhírét 
keltették (a hírt az RTL Klubra hivatkozva lapunk is közölte).” (24HU, 
2016.02.01.) 

„A szenvedélybetegségek megelőzésével, kezelésével és 
ártalmainak csökkentésével foglalkozó szakma megdöbbenéssel 
értesült a sajtóból arról, hogy Törökszentmiklóson dizájner drogok 
túladagolása miatt rosszul lett két várandós nő. A magyar sajtó nagy 
része ezután arról számolt be, hogy a két nő császármetszéssel világra 
hozott gyermeke meghalt. A média azt is tudni vélte, milyen 
anyagokról volt szó.  Később kiderült, hogy az újszülöttek életben 
vannak, és még nem tisztázott, milyen anyagot fogyasztottak a 
páciensek. Az eset egyrészt figyelmeztet minket az új pszichoaktív 
anyagok fogyasztásának veszélyeire, különösen a terhesség ideje 
alatti fogyasztás kockázataira.  A személyes felelősség 
hangsúlyozásánál azonban jóval többet kell tennünk: rá kell 
mutatnunk az állam és a média felelősségére is. A média a hiteles 
tájékoztatás kötelességét félretéve morális pánikot keltett.  Az állam 
pedig elmulasztotta megtenni azokat a lépéseket, amelyeket a 
szakemberek évek óta sürgetnek a dizájner drogok ártalmainak 
visszaszorítására.” (Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület, 
Budapest, 2016. február 2.) 

Keressen olyan közleményeket (a médiából vagy 
máshonnan), amelyek közül az egyik a drogproblémát inkább 
célracionális szempontból (károk mértéke, megoldás 
eredményessége stb.) tálalja, a másik pedig inkább értékracionális 
nézőpontból (morális károkozás, a morális rend helyreállítása, a 
helyes/helytelen viselkedés normáinak deklarálása stb.)! 

Keressen olyan szöveget, melyben politikus nyilatkozik a 
drogproblémáról! Elemezze, hogy milyen kommunikációs eszközökkel 
kíván hatást gyakorolni a közönségre! 
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Válasszon ki egy hazai morális pánikot, mely a drogprobléma körül 
szerveződött!  Kutassa fel az esetet tárgyaló sajtóközléseket, és 
azonosítsa általuk a morális pánik kritériumait! 

Figyelje meg a média közleményeikben, hogy miként választja ki a 
tudósítások szereplőit! Rengeteg „rendes” ember iszik, drogozik 
(politikusok, szakmunkások, papok, diákok, háziasszonyok, 
nagymamák, újságírók stb.) El tudjuk-e képzelni, hogy egy híres 
ember bevallja alkoholizálását, vagy rendszeres droghasználatát?! 
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Reflektív napló 
 

 

1. A fejezet feldolgozása után az alábbi új ismeretekre tettem 
szert: 

 

 

 

2. A tananyag elsajátítása során ez a három új információ volt a 
legmeglepőbb a számomra: 

 

 

 

3. A másokkal való együttműködés során a következő 
gondolataimat nem osztottam meg: 

 

 

 

4. A fejezetből azt hiányoltam, hogy…. 

 

 

 

5. Mindazt, amit tanultam, a következőképpen tervezem 
felhasználni saját munkámban és életemben: 


