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Bevezetés 

A Szociális és Gyermekjóléti Központ a szenvedélybetegségek megelőzésére Európai Uniós 

támogatást nyert. A projekt általános célja a szerfogyasztók számának csökkentése a 

szemléletformáló és célzott programok megvalósításával. A projekt keretében készül el a 

Drogellenes stratégiának megfelelő helyi szintű akcióterv.  

Az Országgyűlés 80/2013. (X. 16.) határozata a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020 

megadja azokat az alapokat, amelyek Csorna Város Drog Stratégia és Akcióterv fő pontjait 

alkotják.  

A Nemzeti Drogellenes Stratégia hangsúlyozza az együttműködésben megvalósuló, a 

szerhasználat nélküli életmodellt és az egészséget alapértékként közvetítő szemléletet, 

valamint a kábítószerhasználók ellátása során a felépülés-központú látásmód 

érvényesítését. Ezek a célok összhangban állnak az Európai Unió drogstratégiájával (2013- 

2020) és annak első akciótervével (2013-2016). A Nemzeti Drogellenes Stratégia VIII. 

fejezetében, „A megvalósulás feltételei: emberi és társadalmi erőforrások” című részben a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokat (KEF) teszi meg a helyi együttműködések 

összehangolásának felelősévé.  

A dokumentum elkészítésével párhuzamosan empirikus kutatás is készült, melynek célja a 

vizsgált várost érintő szenvedélybetegségekkel kapcsolatos problémák felkutatása, az 

érintettek körének meghatározása, a társadalmi probléma kezelésének, illetve 

megelőzésének módszereinek azonosítása volt. 

A Helyi Drog Stratégia és Akcióterv meghatározza a legfontosabb célkitűzéseket, 

feladatokot, az érinettek körét, valamint a megvalósítás eszközeit, szervezeti kereteit.  
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A Nemzeti Drogellenes Stratégia iránymutatásai 

Csorna város drogellenes akcióterve a Nemzeti Drogellenes Stratégia iránymutatásai alapján 

került összeállításra. A Nemzeti Drogellenes Stratégia a kábítószer-probléma, az új 

pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos stratégiai feladatokkal foglalkozik és elismeri azt az 

összefüggést, hogy a kábítószer-jelenség szorosan összefügg más kémiai és viselkedés 

függőségi problémákkal, az általános lelki egészségi állapottal (értékszemlélet, kapcsolati 

kultúra, problémamegoldó készség) személyes és közösségi jellemzőkkel. 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia feladatai 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia elsődleges feladatai az alábbiak: 

- Hosszú távon határozza meg a hazai drogpolitikát, ugyanakkor legyen időközben 

értékelhető. 

- A Kormány számára adjon iránymutatást a Nemzeti Drogellenes Stratégia 

megvalósítását szolgáló akciótervek elkészítéséhez, továbbá nyújtson támpontokat 

az akciótervek megvalósulásának értékeléséhez. 

- Nyújtson irányadó koncepciót, szemléleti és értelmezési keretet, amely alapján 

egyes ágazatok, intézmények és intézményrendszerek, valamint helyi közösségek és 

szervezetek akcióterveket, konkrét cselekvési programokat fogalmazhatnak meg. 

- A társadalom közösségei, tagjai és döntéshozói körében segítse elő a kábítószer-

jelenség megértését, a szükséges és célszerű cselekvés alapelveivel való azonosulást. 

- Segítse elő a közösségek-szakemberek-döntéshozók közötti együttműködést, 

valamint a kábítószer-probléma komplex kezelésében különösen érintett szaktárcák 

vonatkozó szakpolitikai programjainak összehangolását. 

Újszerűség 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia újszerűségét elsősorban nemcsak egyes tartalmi elemei, 

hanem az elemeknek a korábbi stratégiáktól eltérő hangsúlyokat eredményező elrendezése, 

valamint a felnövekvő generáció kábítószerekkel szembeni védelmének fokozott szem előtt 

tartását tükröző szemléletmódja is adja. 

1. Gyújtópont: tiszta tudat és józanság 
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A kábítószerek, pszichotróp szerek, illetve az új pszichoaktív anyagok között nincs különbség 

abban a tekintetben, hogy a kábítószer-használat bármely formája kockázatot és tehertételt 

jelent az adott személyre és közösségeire, áttételesen pedig a társadalom egészének 

egészségére, fejlődésére nézve. Ezért a Nemzeti Drogellenes Stratégia gyújtópontjában - 

mintegy irányjelzőként - a tiszta tudat és józanság, mint alapvető értékek, a személyes és 

közösségi boldogulás szerhasználat nélküli életmodellje és az egészséget alapértékként 

közvetítő szemléletmód áll. 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia a drogmentesség elérésének és megtartásának célját szem 

előtt tartva elsősorban olyan programok indítását és fenntartását ösztönzi, amelyek 

előterében a személyes és közösségi fejlődés, a szermentes életmód és értékvilág 

megerősítése, illetve az ezt támogató ismeretek és képességek elsajátításának lehetőségei 

állnak. Az ilyen programok mellett természetesen a kábítószer-használathoz kapcsolódó 

egyéni és társadalmi kockázatok és károk kezelése is fontos feladat marad. 

2. Egészségfejlesztő megközelítés 

A megközelítés lényege az egészség és az egészséget támogató folyamatok, illetve az 

ezekhez vezető személyes, közösségi, környezeti feltételek erősítése. Elsősorban az 

egészségközpontú szemlélet érvényesülésétől, a kábítószereket nem használók 

megerősítésétől, az egészségkultúra fejlődésétől, a tiszta tudatot és a józanságot képviselő 

életmodellek elterjedésétől, valamint a korszerű bűnmegelőzési eszközök együttes 

használatától várható egy olyan társas környezet kifejlődése, amelyben jelentősen kisebb a 

legkülönbözőbb függőségi, illetve a lelki egészséget és az életvezetést negatívan érintő 

problémák kialakulásának lehetősége. 

Mindezt hatékonyan segíti elő, ha a személyiség fejlődése során a család és a tágabb 

közösség részéről megfogalmazódnak olyan konstruktív egyéni és közösségi jövőképek, 

illetve célok, amelyek a személyiség, a közösség harmonikus fejlődését szolgálják. Ezért az 

egészségfejlesztő megközelítés az egyént, a közösségeket, illetve a kortárs közösségeket 

ösztönző célok megfogalmazása, az azokhoz kapcsolódó üzenetek közvetítése, valamint a 

közvetlen drogmegelőzés eszközeinek alkalmazása közötti egyensúly kialakulását szolgálja. 

Ennek keretében elsősorban olyan megközelítéseket és tevékenységeket támogat, amelyek 
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érzelmileg és erkölcsileg megerősítik az egyén és a közösség fejlődését egyaránt szolgáló 

célokban osztozókat. 

Ugyanakkor az egészségesebb és együttműködőbb társas közeg a szerhasználókat is 

támogatja a nehézségekkel való megbirkózásban, az elérhető segítő szolgálatok 

igénybevételében. 

3. Felépülés-központú szemléletmód 

A kezelés-ellátás területein kívánatos a felépülés-központú szemléletmód minél 

hatékonyabb érvényesülése. A különböző gyógyító, valamint támogató beavatkozások 

rendszerének, illetve folyamatának célja, hogy a lehető legteljesebben helyreállítsa az 

érintettek egészségi állapotát és közösségi integrációját. 

4. Közösségi irányultság - szubszidiaritás 

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. A helyi együttműködések megfelelő működési 

indikátorok alkalmazásával, továbbá módszertani és pénzügyi támogatásokkal 

ösztönözhetők. 

5. Üzenetek 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia - közvetlenül vagy közvetetten - különböző csoportoknak 

szóló üzeneteket is közvetít: 

- Az egyéneknek és a helyi közösségeknek azt, hogy mindenki felelős a vele együtt, 

illetve a környezetében élő személyek sorsának alakulásáért. 

- A kábítószer-használatot elutasítóknak megerősítést, hogy jó úton járnak, tudnak és 

képviselnek valamit, amit érdemes másoknak is továbbadni. 



8 

 

- A kábítószereket kipróbálóknak egyértelmű jelzést, hogy a szerhasználattal 

kockázatot vállalnak, árthatnak maguknak és környezetüknek. 

- A függőknek reményt, hogy felépülésük lehetséges, vannak olyan programok, 

kezdeményezések, a józanság értékét vállaló és hirdető közösségek, amelyek 

segítségével gyökeresen megváltoztathatják életük alakulását. 

- A segítő hivatások művelőinek, a szakmai közösségeknek, hogy fontos szerepük van 

a Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósításában 

- A társadalom tagjainak, hogy a stratégia elkötelezett a kábítószer-probléma 

hatékony kezelése mellett, megfelelő és hatékony eszközökkel rendelkezik mind a 

szerhasználat visszaszorítása, mind a kábítószer-bűnözéssel szembeni fellépés 

területén. 

6. Kárpát-medencei hatókör 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia fontosnak tekinti, hogy a határon túl élő magyarok 

lehetőség szerint bekapcsolódhassanak a kábítószer-probléma megelőzésére és kezelésére 

irányuló tevékenységbe. Ennek feltétele és első lépése az együttműködés módjának és 

rendszerének kidolgozása. 

7. Fogalomhasználat 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia nemcsak szakembereknek, hanem minden polgárnak szól, 

tehát közérthető nyelvhasználatot igényel.  

Alapértékek 

1.  Élethez, emberi méltósághoz, egészséghez való jog 

Az emberi méltósággal csak az egyeztethető össze, ha kellő ismeretekkel rendelkező, 

döntésképes emberek határozhatnak saját sorsuk alakításáról, s mindaddig, amíg objektív 

mérce szerint megítélve ez a feltétel nem teljesíthető, az államnak az egyén 

kiszolgáltatottsága ellen fel kell lépnie. Az emberi méltóság sérülésének a valós veszélye áll 

fenn akkor, ha az egyén a kábulat hatása alatt saját vagy mások egészségét, testi épségét 

veszélyezteti. Így a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog korlátai a drogokkal 

kapcsolatban is érvényesülnek. 
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2. Személyes és közösségi felelősségvállalás 

Mindenki felelős önmagáért és azokért a közösségekért, amelyekhez kapcsolódik, másfelől 

a közösség is felelős a korai életszakasztól kezdve, a hozzá tartozó személyekért. A társas, 

intézményes környezet valamennyi szereplője felelősséget visel azért, hogy a 

kábítószerhasználat el se kezdődjön, vagy ha már megtörtént, akkor abból ne alakuljon ki 

problémás használat, függőség. A felelősségvállalás képesség, mely fejleszthető. 

3. Közösségi aktivitás 

A helyi közösség kábítószer-használatot elutasító értékvilága, irányultsága meghatározó 

jelentőségű a már kialakult függőség kezelésében, a felépülés támogatásában. Indokolt a 

lakosság közeli szolgáltatások, a jó gyakorlatot mutató önsegítő (terápiás) közösségi 

kezdeményezések támogatása. Ezt tükrözi a bűnüldözés „resztoratív” (a károk 

helyreállítására irányuló) szemlélete is, melynek nyomán a kárt szenvedett közösség 

valamilyen jóvátételben részesül. Ennek megvalósulása az elkövető számára én-erősítő 

hatású lehet. 

4. Együttműködés 

A felépülés-központú együttműködést erősítő és fejlesztő programok elterjesztése (szülők – 

gyermekek - különböző generációk), kortárscsoporton és az iskolán belüli 

(pedagógusokdiákok - iskolai egészségügyi szolgálat), érdekében szükséges az egészségügyi 

és szociális ellátások közötti összehangolt működés feltételeinek, érdekeltségeinek 

megteremtése és fejlesztése. 

Társadalmi környezet 

A kábítószer-probléma kezelését alapvetően befolyásolja a tágabb társadalmi közeg, a 

társadalom viszonya az egészséghez, az egészséget veszélyeztető magatartásformákhoz, a 

fiatalok számára kínálkozó távlatokhoz. A függőségi problémák terjedése a fogyasztói 

társadalom életforma- és értékválságaként, illetve a társadalom tagjainak személyes, 

spirituális és önazonossági válságaként is értelmezhető. A „függőség kultúrájában” a 

magatartási minták nemzedékeken átívelő hatása miatt a szenvedélyproblémák 

népbetegség méreteit öltötték, ezáltal jelentős hatást gyakorolva az egyének és a családok 

életminőségére. 
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A pszichoaktív szerek a teljesítményt, kitartást igénylő örömök helyett „azonnali” 

kielégüléssel, közérzetjavulással, feszültségcsökkenéssel kecsegtetnek. A családi védőburok 

sérülése, a közösségek életét meghatározó normák gyengülése következményeképp az 

ifjúság körében mind gyakoribb a megküzdési képességek, a döntéshozó készségek 

elégtelensége, a pozitív jövőkép hiánya. A szerhasználat a fogyasztói társadalom és kultúra 

tükrében akár a társadalmi paradigma értékrendi, életmódbeli leképeződéseként is 

értelmezhető, így a felnövekvő nemzedékek számára szinte természetessé vált a 

kábítószerek jelenléte. A legális- és illegális szerhasználat nem alapvető emberi szükséglet, 

nem is a személyes szabadság kiteljesítésének eszköze, hanem ön- és közösségkárosító 

magatartásforma, amely a legkülönbözőbb színtereken jelenik meg, visszaszorítása átfogó, 

előremutató és hatékony társadalompolitikai intézkedéseket igényel. 

A kábítószer-probléma az egész társadalom ügye, ugyanakkor a fiatalok fokozottan 

veszélyeztetettek, hiszen a pszichoaktív szerek kipróbálása, alkalmi, illetve rendszeres 

használata erre az életkorra a legjellemzőbb. A kipróbálás életkora a fiatalabbak felé tolódik 

el, viszonylag jelentős azok aránya, akik a dohányzást és az alkoholfogyasztást, a kábítószer-

fogyasztást pedig a 13. életévük előtt próbálják ki. Ezért a stratégiának és az ahhoz 

kapcsolódó szakpolitikai programoknak elsősorban a fiatalokra kell irányulniuk, és nagyobb 

figyelmet kell fordítani a gyermekkorúakra. 

Család 

A kábítószer-használattal kapcsolatosan számos védő és kockázati tényező ismeretes. A 

védő tényezők közül fiatalkorban kiemelkedő jelentőségű a társas kohézió, a társas 

támogatások, illetve kapcsolatok minősége, a család, a helyi közösség, az iskola és a 

kortárscsoportok színterein egyaránt. Ha a család és a közösség nem tud támaszt nyújtani, 

az iskola pedig inkább kudarcok színtere, akkor nő a normasértő magatartásokkal kísérletező 

kortársak befolyása, és a kábítószer-használat kockázata is nagyobb. 

Az ifjúság értékvesztésének, elbizonytalanodásának egyik oka lehet azon vélekedés 

közkeletűvé válása, hogy a felnőtt társadalomról való, tizenéves korban meginduló érzelmi 

leválás miatt jobb, ha a felnőtt társadalom mintegy önkorlátozó módon kivonul a fiatalok 

szabadidejéből. Ez egyes társadalmi csoportok körében olyan méreteket öltött, amely 

szűkítette a generációk közötti tapasztalatcsere, értékközvetítés, a pozitív mintaadás 
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lehetőségeit, a nemzedékek közötti együttműködést és összetartozást. Ezzel a felnőtt 

társadalom jó része mintegy átengedte a terepet a konstruktív célokat sokszor nem vagy 

csak alig találó, értékbizonytalan kortársi hatásoknak. Minden társadalom, illetve közösség 

számára nagy kockázat, ha az életismeret, tapasztalat, az egymást követő nemzedékek által 

elfogadott és visszaigazolt értékek továbbadása elsikkad. Ez a folyamat elvezethet oda, hogy 

a felnőttek tekintélyes része érdemleges kapcsolatok híján elveszti a fiatalok helyzetével, 

gondolkodásával kapcsolatos valóságismeretét, sőt gyakran az irántuk való érdeklődést, az 

elvárható mértékű felelősségérzetet is. 

Azok a gyermekek, akiknek a családjában szenvedélybeteg él, vagy akik felbomlott családban 

nőnek fel, a kábítószer-használat szempontjából is fokozottan veszélyeztetettek. Számukra 

nehezített a hagyományos értékek, magatartásminták, életformák, megküzdési stratégiák 

elsajátítása, amelyek pedig segíthetnék őket a kihívásoknak való megfelelésben. 

Köznevelési intézmények 

A társadalmi feszültségek, a családi frusztrációk hatása az iskolában, az iskolai 

teljesítményben és az iskolához fűződő viszonyban is tükröződik. A növekvő mennyiségű, 

gyakran megoldatlan egyéni, családi vagy társadalmi problémákkal szembesülő köznevelési 

intézmények jelenlegi eszközrendszerükkel önmagukban nem lehetnek képesek ezeket a 

problémákat kezelni. Eszközrendszerük fejlesztésével lehetővé kell tenni, hogy azokat a 

magatartásmintákat és értékelveket, amelyek az egészséges személyiségfejlődéshez, a 

tudás, illetve a munka világában való helytálláshoz nélkülözhetetlenek, vonzóvá tudják 

tenni. Az elmúlt években megvalósuló kutatások eredményeinek tükrében megállapítható, 

hogy a pedagógusok véleménye alapján is szükséges a diákok pszichoszociális, 

mentálhigiénés segítése, amihez - együttműködésben a pedagógussal és az iskolákban 

dolgozó más segítő szakemberekkel - külső szolgáltatók igénybevételét is lehetővé kell tenni. 

Az iskolai kudarcok, a motivációhiány, valamint a deviáns minták növekvő befolyása a 

kortárscsoportokban számos esetben újabb jelentős kockázati tényezőként jelenik meg. 

A védőtényezők erősítésében fontos szerepe van az iskolán belüli kapcsolatrendszernek, a 

tanár-diák kapcsolat minőségének, illetve az intézményrendszer keretein belül elérhető 

iskolai egészségügyi szolgáltatásnak, valamint egyéb tanácsadó, támogató hálózatoknak. 
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A beilleszkedési problémákkal, a tanulmányaikban kudarcokkal küzdő diákok körében 

magasabb a pszichoaktív szereket használók száma, illetve a kipróbálás is fiatalabb korban 

következik be. Az esetleges későbbi szerhasználatot előre jelző körülmények sorában - a 

család működési zavarain kívül - fontos a diákok iskolájukkal szembeni elégedetlensége, 

amely a 7. és a 9. évfolyam között erősödik fel. Szintén erre az időszakra jellemző a 

dohányzás, a nagyivás és a lerészegedés előfordulási gyakoriságának kiugrása egyes 

csoportokban. A kábítószer-fogyasztás növekedése a 9-11. évfolyamokban figyelhető meg. 

Kortárscsoportok 

A kortárscsoportok gyakran ösztönzik a pszichoaktív szerek kipróbálását, főként azokban az 

esetekben, amikor a szülőkkel vagy a társadalommal kialakított viszony nem megfelelő. 

Ugyanakkor szerepük a szerhasználat elutasításának kialakításában, az iskolai, sportbeli vagy 

művészi előrehaladás támogatásában is rendkívül fontos lehet. 

Média 

Az infokommunikációs technológia kulcsszerepet tölt be a közbeszéd témái, a beállítódások, 

vélemények, ítéletek, az értékvilág és az életmód kialakításában. A média üzenetei gyakran 

írják felül a család, a köznevelési intézmények és a különböző természetes közösségek által 

közvetíteni kívánt értékeket, mintákat. Az internet egyoldalú, akár függőségig súlyosbodó 

használata nehezítheti a fiatalok élő, közvetlen kommunikációját, ronthatja konfliktustűrő 

képességüket. Miközben az internet az egészségfejlesztésnek, a megelőzésnek, illetve az 

alacsonyküszöbű ellátásoknak is hatékony eszköze lehet, ma még legalább oly mértékben 

terepe a pszichoaktív szerek népszerűsítésének és kereskedelmének. 
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Helyzetelemzés, empirikus kutatás 

A dokumentum elkészítéséhez szükség volt a lokális helyzet feltárására is a problémák 

meghatározásához, így a vonatkozó szakirodalom áttekintése alapján helyzetfeltáró 

kérdőívet állítottunk össze, valamint mélyinterjúk készültek. A szekunder adatok hiánya 

miatt a helyzetérétkelést az empirikus vizsgálat eredményeire alapoztuk.  

Mélyinterjúk eredménye 

A mélyinterjúk célja a vizsgált várost érintő szenvedélybetegségekkel kapcsolatos problémák 

felkutatása, az érintettek körének meghatározása, a társadalmi probléma kezelésének, 

illetve megelőzésének módszereinek azonosítása volt. 

A mélyinterjúk alanyai a Kormányhivatal Gyámügy és igazságügyi főosztálya, a Szociális- és 

Gyermekjóléti Központ munkatársai: pártfogó felügyelő, óvodai, iskolai szociális segítő, 

esetmenedzser, családsegítő voltak. 

Első kérdésünk rögtön arra vonatkozott, hogy az általuk képviselt 

szervezetnek/intézménynek milyen a tevékenységi köre, illetve a szerepvállalása a felmérés 

témájával kapcsolatban. A pártfogó felügyelő munkájára akkor van szükség, ha egy 

fiatalkorú ellen kábítószeres ügy indul, akkor az ügyészség az eljárást felfüggeszti egy évre 

és emellett elterelést kell elvégezni. Az ügyészség pártfogót rendel ki mellé, aki kontrolálja, 

hogy elvégzi-e az elterelést. Ez egy éves felvilágosító kezelés. Ha elvégzi, akkor az eljárás 

megszűnik, ha nem, akkor pedig folytatódik. A Szociális és Gyermekjóléti Központ 

munkatársainak munkaköre a prevenciós feladatok ellátásában, valamint a különböző 

csoportos- és egyéni foglalkozások megszervezésében merül ki.  

Következő kérdéseink arra vonatkoztak, hogy feltérképezzük a társadalmi problémákat. Arra 

a kérdésre, hogy Csornán megjelenik-e a droghasználat, a megkérdezettek véleménye és 

tapasztalata különbözik, mint ami a hivatalos statisztikákban megjelenik. Anonim módon és 

csoportos foglalkozások keretein belül a fiatalok felvállalják az esetleges droghasználatot, 

de sajnos a következményektől félve egyéb módokon már nem. 

A megkérdezett szakértők közvetlen módon nem találkoztak drog hatása alatt álló fiatallal. 

Azt pedig, hogy az adott fiatal, függő-e, nem tudják megállapítani. Próbálják kideríteni, hogy 
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honnan és kitől vásárolják meg a kábítószert, de sajnos erre mindig kitérő válaszok érkeznek. 

A legtöbb esetben olyan kapcsolatokkal rendelkeznek, ahol könnyen be tudják szerezni az 

illegális szereket. 

A szakemberek úgy látják, hogy a fiatalok nem mernek segítséget kérni, inkább egymással 

beszélik meg és egymástól kérnek tanácsot vagy segítséget. A pedagógustól függenek, 

hiszen osztályzatot kapnak tőlük, a szülőkkel pedig nincs olyan szoros bizalmi viszonyuk. 

2018 óta kötelező az iskolákban a Szociális és Gyermekjóléti Központ munkatársainak 

előadásokat tartani, ami általában osztályfőnöki órákon zajlik, de lehet kis csoportos és 

egyéni beszélgetés is. Ezekre a foglalkozásokra egyre nagyobb az igény a diákok részéről és 

a tapasztalatok alapján szükség is van rá, mivel itt felszabadultabban mernek beszélni és 

segítséget kérni a fiatalok.   

Az alkoholt és a cigarettát már nagyon fiatalon kipróbálják, valószínűleg már általános iskola 

felső tagozatában, hiába született törvény arról, hogy 18 év alatti fiatalt nem szolgálhatnak 

ki, mégis hozzá tudnak jutni. Legfőbb oknak általános iskolában a kíváncsiságot tartják, 

középiskolás korban pedig a kortársak nyomása miatt nyúlnak a fent említett szerekhez.  

Legnépszerűbb drogoknak a designer drogokat (joint, ecstasy, gomba, bika, gina) tartják. De 

mindig újabb és újabb szerek kerülnek forgalomba, ezért nehéz ezzel lépést tartani a 

szakembereknek.  

Arra a kérdésre, hogy a családi minták szerepet játszanak-e abban, hogy kipróbálják vagy 

akár függővé váljanak, konkrét választ nem kaptunk. Tapasztalatok szerint azoknál a 

fiataloknál, akiknél hiányzik a szülői figyelem, gondoskodás és anyagilag stabil helyzetben 

vannak, mindent megkapnak, amit szeretnének, ott nagyobb mértékben fordul elő 

kábítószer használata.  

A problémát feltáró kérdések után rátértünk a megoldások lehetőségeire. 

Csornán már korábban is voltak különböző típusú drogprevenciós tevékenységek az elmúlt 

időszakban. A Szociális és Gyermekjóléti Központ és a Rendőrség szakembere is előadásokat 

tart különböző programok keretein belül (DADA program, Ellenszerv program) 

drogfogyasztásról és káros szenvedélyekről az általános- és középiskolákban. Mindezek 

mellett a védőnők és pedagógusok is különböző felvilágosító órákat és előadásokat 

szerveznek.  
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Összeségében elmondható, hogy a megkérdezettek a megoldást egy komplex rendszerben 

látják. Szükség lenne a különböző területek (a családsegítő, az esetmenedzser, az óvodai és 

iskolai szociális segítő, a pártfogó felügyelő, a pedagógusok, az iskolai védőnők, rendőrség) 

közti információk hatékony megosztására, illetve együttműködésére. A tájékoztatást és 

megelőzést látják a legfontosabb feladatnak. Központilag önismereti csoportok szervezése 

és a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programokkal lehetne megelőzni azt, hogy a 

fiatalok rossz társaságba keveredjenek. A cél az, hogy ne csak előadást tartsanak, hanem 

kiegészítsék valamilyen szolgáltatással, akár önismereti foglalkozással. Ezenkívül a szülők és 

a tanárok felvilágosítása is kulcsfontosságú célkitűzés. Sokszor nem veszik észre a jeleket és 

emiatt nem ismerik fel időben, hogy baj van. Törvényi előírások módosítására is szükség 

lenne. Mivel sokszor csak formalitásból történik meg az adminisztratív munka, valós 

tevékenység pedig nincs mögötte és nincs, aki kontrollálja az egész folyamatot. 

Szakemberek felvétele és a meglévők továbbképzése is elengedhetetlen, hiszen bizonyos 

szociális területeken munkaerőhiány van.  A Szociális- és Gyermekjóléti Központ nem 

rendelkezik saját állományában pszichológussal, másik intézménybe irányítják át a saját 

ügyfeleiket abban az esetben, ha szükség van rá.  

A mélyinterjú vázlata a mellékletben olvasható. 

Kérdőíves kutatás eredménye 

2020 őszén online kérdőíves vizsgálatot végeztünk a középiskolás tanulók körében. A helyi 

iskolák igazgatóinak közreműködésével 119 diákot értünk el a kutatásban, melynek kitöltése 

teljes mértékben önkéntes és anonim volt. Az adatgyűjtés célja a fiatalok káros 

szenvedélyekhez kapcsolódó szokásainak felmérése, továbbá a városban megtalálható 

droghasználat felkutatása és fogyasztási szokások kimutatása, illetve információ gyűjtés a 

korosztály értékrendjéről és kapcsolatrendszeréről. Először a demográfiai adatokra 

vonatkoztak a kérdések, a válaszadó nemére, életkorára, lakóhelyére. Továbbiakban a 

diákok dohányzási, alkohol fogyasztási, majd pedig a drog használati szokásairól tettünk fel 

kérdéseket. Végül pedig, hogy a megelőzés érdekében vettek-e részt bármilyen prevenciós 

előadáson és azok hasznosságáról, tapasztalatiról. 
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Következtetés: A kitöltők körében a kérdőíves felmérés alapján arra az eredményre 

jutottunk, hogy a 2000-es évek elején születettek  

- alkohol 92,4 % próbálta legalább egyszer, 7,6 % még nem próbálta 

- drog 93,28 % nem próbálta és a megkérdezettek 6,72 %-a próbálta már legalább 

egyszer az élete során 

- dohányzás 64,71 % próbálta és 34,45 % nem próbálta 

 

 

Az okokat vizsgálva a leggyakoribb indokok a következők voltak: 

Alkohol esetében: 

Miért próbáltad ki? (Több választ is bejelölhetsz!) [alkoholt] Megoszlás 

soha nem próbáltam 7,56% 

kíváncsi voltam 34,45% 

jól akartam érezni magam 24,37% 

nem akartam kilógni a társaságból 7,56% 

jól akartam érezni magam, kíváncsi voltam 6,72% 

nem emlékszem 6,72% 

meg akartam feledkezni a problémáimról 4,20% 

jól akartam érezni magam, kíváncsi voltam, meg akartam feledkezni a problémáimról 2,52% 

nem volt semmi más dolgom 2,52% 

jól akartam érezni magam, meg akartam feledkezni a problémáimról 0,84% 

jól akartam érezni magam, nem emlékszem 0,84% 

jól akartam érezni magam, nem volt semmi más dolgom, meg akartam feledkezni a problémáimról 0,84% 

jól akartam érezni magam, nem volt semmi más dolgom, kíváncsi voltam, meg akartam feledkezni a 
problémáimról 0,84% 

 

Próbálta Nem próbálta Nem válaszol

Alkohol 92,40% 7,60% 0,00%

Dohányzás 64,71% 34,45% 0,84%

Drog 6,72% 93,28% 0,00%
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Drogok esetében: 

Miért próbáltad ki? (Több választ is bejelölhetsz!) [drogot] Megoszlás 

soha nem próbáltam 93,28% 

kíváncsi voltam 3,36% 

nem emlékszem 1,68% 

jól akartam érezni magam 0,84% 

jól akartam érezni magam, kíváncsi voltam, meg akartam feledkezni a problémáimról 0,84% 

 

Dohányzás esetében: 

Miért próbáltad ki? (Több választ is bejelölhetsz!) [dohányzást] Megoszlás 

soha nem próbáltam 34,45% 

(üres) 0,84% 

kíváncsi voltam 40,34% 

nem akartam kilógni a társaságból 7,56% 

nem emlékszem 5,88% 

meg akartam feledkezni a problémáimról 3,36% 

jól akartam érezni magam 3,36% 

nem volt semmi más dolgom 0,84% 

nem akartam kilógni a társaságból, kíváncsi voltam 0,84% 

jól akartam érezni magam, nem akartam kilógni a társaságból, nem volt semmi más dolgom, kíváncsi voltam 0,84% 

jól akartam érezni magam, nem akartam kilógni a társaságból, kíváncsi voltam 0,84% 

kíváncsi voltam, meg akartam feledkezni a problémáimról 0,84% 

 

Az indokokat vizsgálva mindhárom függőséget okozó szer használatát a kíváncsiság, a pozitív 

élettudat irányába vélt életérzés elérésének a célja motiválja (jól akartam magam érezni), 

illetve  a közösséghez tartozás jelének érezték a fiatalok. 

A kérdőíves kutatás részletesen elérhető a mellékletben. 
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Célok, feladatok, eszközök, érintettek köre 

A helyi akcióterv pillérei a helyzetfelmérésre épülnek: 1. Egészségfejlesztés, megelőzés 

(prevenció) - folyamatosság, sokszínűség és partnerség; 2. Kezelés, ellátás, felépülés - 

integrált városi ellátórendszer kialakítása; 3. Kínálatcsökkentés, biztonságosabb iskolák, 

közterek, szórakozóhelyek. A pillérek mentén határozzuk meg a célkitűzéseket, azok 

elérését szolgáló intézkedéseket, eszközöket továbbá az érintettek körét. A stratégia 

szerkezetében rövid- (1-2 éves), közép- (3-4 éves) és hosszútávú (5-6 éves) célok 

szerepelnek. 

Első pillér: Egészségfejlesztés, megelőzés (prevenció) - folyamatosság, 

sokszínűség és partnerség 

A megelőzés területén fő célkitűzésünk az egészségmegőrzés, egészségtudatos magatartás, 

az önismeret fejlődése, ily módon a lelki egészség kialakulását támogató programok 

jelenlétének biztosítása. A megelőzés az egyén, a család és közösségi szinten egyaránt 

szükséges. 

Az egészségfejlesztés és megelőzés pillérjének prioritásai 

Folyamatközpontúság 

„Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben nem alakult ki a megelőzés iskolai 

egészségfejlesztésbe integrált, fenntartható rendszere” (Nemzeti Drogellenes Stratégia 

2013- 2020, II. 6. Megelőzési programok). 

Az elsősorban oktatási intézményekben megjelenő prevenciós programok folytonosságának 

szükségessége, olyan programok kidolgozása vagy meglévő programok közül azok előnyben 

részesítése a cél, melyek a prevenciós folyamat folytonosságát biztosítják. Továbbá, hogy ez 

a folyamatcentrikusság érvényesüljön elvárásként a lakosság számára szervezett programok 

esetében is. 

 Széles körű tájékoztatás 

A városban elérhető prevenciós programokat bemutató adatbázis létrehozása annak 

érdekében, hogy hiteles képet kaphassanak a prevenciót igénylő közösségek a helyi 
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lehetőségekről. A prevenciós célzatú közösségi programok esetében a lakosság széles körű 

megszólítása szükséges mindenki által elérhető csatornákon. 

Teljes körű együttműködés 

A prevencióban és egészségnevelésben érintett ágazatok szorosabb együttműködése az 

információáramlás és a közös, prevenció területén meglévő tapasztalatokon alapuló tudás 

megfogalmazása érdekében oktatási, szociális területen, egészségügyben, rendvédelmi 

szinten. 

Az egészségfejlesztés és megelőzés színterei 

A csornai lakosság sajátos, heterogén összetételét szem előtt tartva célzott programok 

szükségesek a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett csoportok elérésére, figyelve arra, hogy 

az információhoz jutás lehetősége minden csoport számára egyformán biztosított legyen. 

Fokozott figyelmet kell fordítanunk a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik preventív 

támogatására, akik a kriminalizálódás, marginalizálódás szempontjából kiváltképpen 

kiszolgáltatottak, a korai iskolaelhagyás veszélyében leginkább érintettek.  Megtartó 

közösségi terekben kell biztosítani számukra a szükségleteikre reagáló szolgáltatásokat, 

melyek esélyeiket növelik a felzárkózásban. Külön hangsúlyt kell fektetnünk a gyermek és 

fiatal életkorú közösségek prevenciós támogatására. Életkorukból és élettapasztalataik 

hiányából eredően ez a leginkább kiszolgáltatott korcsoport az egészségkárosító viselkedés 

megjelenése és kialakulása szempontjából. 

A kérdőíves kutatás rávilágít olyan fontos körülményekre is, mint az önbecsülés hiányának, 

a depressziónak, és az önkárosító gondolatok gyakoriságának mértéke a fiatalok körében. 

Ezen viselkedésminták kapcsolatba hozhatóak a dohányzás, alkohol és kábítószer-használat 

jelenlétével. A fentiek olyan programok szükségességét sürgetik, melyek az önkárosító 

(dohányzás, alkohol, drog) viselkedést megelőzik, mellőzik. Az alternatív szabadidős 

foglalkozások mellett a reális önértékelés formálódását segítő, valamint a fiatalok 

megküzdési stratégiáit támogató programok támogatása is elengedhetetlen. 
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Családi színtér 

• Szabadidős programok szélesebb körű elérésének biztosítása – a 

programlehetőségekről szóló tájékoztatás minél többféle csatornán legyen 

biztosított az eltérő tájékozódási szokásokat figyelembe véve. 

• A gyermekneveléssel, a gyermek- és kamaszkori problémákkal foglalkozó előadások 

szervezése. 

• Szabadidős családi programok rendezése, ahol az egészséges életmód lehetőségei, a 

testmozgás öröme meg tud jelenni, aktív, aktivizáló formában. 

• A családdal, mint egységgel kapcsolatban álló különböző ágazatok aktív 

együttműködése (oktatási, szociális, egészségügyi). 

Köznevelési színtér 

• Iskolai közösségi programok, melynek keretében az egészség, egészséges életmód 

értékként jelenik meg (egészségnapok, sportnapok). 

• Olyan iskolai programok megvalósítása, ahol különböző köznevelési intézmények 

tanulói találkoznak, pl. vetélkedő jellegű feladathelyzetekben élhetik meg a 

közösséghez tartozásukat, fokozva iskolájukhoz való kötődésüket. 

• Iskolai prevenciós, egészségnevelési programok - olyan akkreditált, ill. a kötelező 

szakmai ajánlással rendelkező programok szükségesek a veszélyeztetett kerületi 

fiatalok számára, melyek aktivitásra, részvételre adnak lehetőséget számukra 

dramatikus, önkifejező eszközöket előnyben részesítve. 

• Az önismeret fejlődését segítő, a stressz-kezelés lehetséges formáit átadó 

programok behívása az iskolákba. Olyan kiscsoportos foglalkozások szervezése, ahol 

az egyén érzéseinek tudatosítására, ezáltal azok irányának, kiindulásának 

meghatározására, stressz-faktorainak felismerésére, az agresszív viselkedés 

azonosítására, valamint a feszültségoldására, indulatok kezelésére van lehetőség. 

Szem előtt tartva a döntésmechanizmus formálásának folyamatát és az egyéni 

felelősségvállalás tudatosítását, határainak felismerését (konfliktuskezelő, agresszió- 

és indulatkezelő, önismereti tréningek). 
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• Ismeretterjesztő célzatú programokon keresztül az egészségfejlesztéssel, 

megelőzéssel kapcsolatos információk széleskörű megosztása a tanulók, az iskolai 

dolgozók, a tantestület körében (pl. tematikus előadások szervezése). 

• Intézményi falakat átívelő ismeretterjesztő fórumok szervezése, ahol a gyermek- és 

kamaszkort érintő kérdésekről hallhatnak szülők, pedagógusok egyaránt, változó 

helyszínen, előre meghirdetett témában. 

• Az iskolai diákönkormányzat aktív bevonása az iskolai közösségi programok 

megvalósításába, ehhez kortársképzés biztosítása. Az iskolai DÖK-ök tagjaiból aktív 

kortárs bázis létrehozása. 

Kortárscsoportok, ifjúsági közösségek színtere 

• Közterek feltérképezése, szabadidős térkép létrehozása a kerületi aktív időtöltési 

lehetőségekről. 

• Kortárs kapcsolatok erősítése, aktív kortársi bázis alakulásának támogatása – az 

iskolai diákönkormányzatok tagjainak aktív bevonásával. 

• Kortárssegítő képzés biztosítása. 

• A megelőzésről szóló tájékoztatásba a kortárs bázis bevonása. 

• A kortárssegítők bevonása az életkoruknak és életkori szükségleteiknek megfelelő 

prevenciós folyamatokba. 

• Az önsegítő szemlélet átadására lehetőséget nyújtó csoportos foglalkozások. 

Helyi közösség, szabadidő színtere 

• A hasznos szabadidő eltöltésére alkalmas terek kialakítása, a működésük támogatása 

– használaton kívüli épületek döntéshozói támogatáson és lakossági összefogáson 

alapuló kialakítása közösségi térré, „közös térképzés”. 

• Ifjúsági klubok, olyan nyitott terek megalakulásának, működésének támogatása, 

melyek vonzó időtöltést nyújtanak, elsősorban aktivitást, tájékozódást biztosítanak. 

• A már meglévő szabadidős programlehetőségek (sport, kultúra területén) 

megismertetése, mind szélesebb körben elérhetővé tétele. 

• A meglévő közösségi terek programkínálatának bővítése, a kerületi szolgáltatók, 

civilek nyújtotta programelemek bevonásával, együttműködésével. 
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Az egészségfejlesztés és megelőzés céljai  

Rövid távú célok 

• Az egész lakosság számára elérhető tematikus ismeretterjesztő előadások, fórumok 

a gyermeknevelés, a gyermek- és kamaszkori problémák, az egészségkárosító 

viselkedés kialakulásának, lehetséges megelőzésének területén. 

• A kortársi bázisok kialakítása. 

• Szabadidős térkép készítése. 

• A városban működő szabadidő hasznos eltöltését célzó programok számának 

növelése. 

• Meglévő közösségi terekben a programkínálat növelése. 

• A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában a városban működő minden illetékes 

szervezet képviseltesse magát. 

• Iskolai szociális munkások, iskolapszichológusok, iskolaorvosok, védőnők részvétele 

a szakmai munkában. 

• Átfogó információs tárhely kialakítása a rendelkezésre álló prevenciós programokról. 

• Mentálhigiénés képzések a kerületi szakembereknek. 

• Online elérhető képzési lehetőségek a helyi szakembereknek. 

• A szociális városrehabilitáció területén lakók számára kiemelt programok biztosítása. 

 Középtávú célok 

• Új közösségi terek kialakítása. 

• A kerületben működő ifjúsági programok, szolgáltatások számának növekedése. 

• Akkreditált (a kötelező szakmai ajánlással rendelkező) városi egészségfejlesztő 

programok. 

• Tanéveken átívelő, komplex prevenciós iskolai és iskolán kívüli programok. 

• Csornán működő iskolák számára iskolai drogstratégia-egészségfejlesztési terv 

elkészítésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása a Nemzeti Drogellenes Stratégia 

(2014-2020) ajánlásaival összhangban. 
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Hosszú távú célok 

• Stabil prevenciós, partneri együttműködés a városi köznevelési intézményekkel 

(segítségnyújtás az egészségfejlesztési tervek folyamatos aktualizálásához) 

• A KEF tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a városi köznevelési 

intézményekben legyen helyben elérhető prevenciós program, és készüljenek el az 

egészségfejlesztési tervek, amelyeknek szerves része a drogproblémával való 

foglalkozás. 

Második pillér: Kezelés, ellátás, felépülés - integrált városi ellátórendszer 

kialakítása 

 „A felépülés-központú ellátás célja a kliens egészségi állapotának javítása, illetve 

helyreállítása (a tartósan szermentes életet célul kitűzve), továbbá a társadalomba történő 

visszailleszkedés elősegítése”. 

A kezelés, ellátás és rehabilitáció pillérjének prioritásai 

Felépülés-központú megközelítés 

• A drog- és alkoholprobléma komplex, biopszicho-szociális megközelítése. 

• A szerhasználó pszicho-szociális környezetét is bevonó, hatékony beavatkozások 

rendszerének kiépítése. 

• A városi egészségügyi intézmények, a szociális szolgáltatók és a civil szféra 

szolgáltatásainak összehangolása és egymásra épülése. 

• A városi ellátórendszer hatékonyabb feladat- és munkamegosztása, 

együttműködése a különböző szolgáltatások szakmai tartalmának

 egységesítése a józanságorientált megközelítés elsődlegessége érdekében 

(ez nem választható el az országos céloktól). 

 Gyermek- és fiatalkorúak ellátása 

• A különösen nagy kockázati helyzetben lévő 12-18 éves korosztály körében 

megjelenő a drog-és alkoholproblémák szakszerű megközelítése. 
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• Városi intézményközi együttműködés a gyermek- és fiatalkorúak drog- és 

alkoholproblémáinak ellátására (gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások, 

egészségügy, szociális ellátások). 

Alacsony-küszöbű szolgáltatások 

• A kezelésre még nem motivált problémás szerhasználók és függők számára az 

ártalomcsökkentés lehetőségeinek megteremtése. 

• A kockázati magatartást tanúsítók körében a személyes felelősség és választás 

lehetőségének hangsúlyozása, illetve a nemet mondás képességének erősítése. 

Rehabilitáció 

• A hatékony rehabilitáció és utógondozás érdekében a felépülő függők önsegítő 

csoportjaival, illetve más civil szervezetekkel történő együttműködés. 

• A felépülést támogató egészségügyi és szociális programok működjenek együtt a 

rehabilitációt célzó programokkal. 

• A munkaerőpiaci be- és visszailleszkedés elősegítése. 

Kezelés, ellátás, felépülés céljai 

Rövid távú célok 

• A drog- és alkoholprobléma korai felismerését célzó iskolai és munkahelyi komplex 

jelzőrendszer kiépítése. 

• A rövid intervencióval kapcsolatos érzékenyítő programok, közös szakmai 

workshopok, képzések szervezése és lebonyolítása. 

• Közösségi alapú, lakosságközeli és mobil szolgáltatások további fejlesztése az 

addiktológiai ellátás területén. 

• Alacsonyküszöbű és megkereső programokat kínáló ártalomcsökkentő 

szolgáltatások működtetése. 

• A speciális szerhasználói csoportok (gyermek- és fiatalkorúak, várandós nők, 

hajléktalanok, HIV fertőzöttek) számára speciális programok indítása, illetve a már 

meglevő programok fenntarthatóságának és stabil működésének biztosítása. 
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• A még nem KEF tag intézmények, szolgáltatók és szervezetek, elsősorban az 

egészségügyben dolgozó, kulcspozíciókban lévő döntéshozók és szakmai vezetők 

KEF-be történő bevonása. 

Középtávú célok 

• A városi egészségügyi intézmények, a szociális szolgáltatók és a civil szféra 

szolgáltatásainak egymásra épülése. 

• A városi ellátórendszer hatékonyabb feladat- és munkamegosztása, 

együttműködése a különösen nagy kockázati helyzetben lévő 12-18 éves korosztály 

körében megjelenő drog-és alkoholproblémák szakszerű kezelése terén. 

Hosszú távú célok 

• A helyi szervezeti háttér, ellátórendszer folyamatos működésének biztosítása  

• A józanság irányába tartó szenvedélybetegek számára komplex rehabilitációs, a 

munkaerőpiaci integrációt is lehetővé tevő, területi szolgáltatások megszervezése, 

az együttműködések erősítése. 

Harmadik pillér: Kínálatcsökkentés, biztonságosabb iskolák, közterek, 

szórakozóhelyek 

A kínálatcsökkentés, mint a Nemzeti Drogellenes Stratégia egyik pillére, jelentős ráhatással 

bír az abban megfogalmazott célok megvalósítására, nevezetesen az országos és helyi 

szinten a drogok hozzáférhetőségére, valamint azok használatából és kereskedelméből 

fakadó egyéni és közösségi ártalmakra és kockázatokra. 

A kínálatcsökkentés jellegéből fakadóan elsődlegesen bűnüldözői feladat, vagyis a 

rendőrség és a NAV nyomozóinak munkáját feltételezi. A nyomozó hatóságok felderítés, 

nyomozás, vizsgálat keretében végzik e feladatukat. Ugyanakkor mára nyilvánvalóvá vált, 

hogy az igazságszolgáltatás területén is csak az interszektorális együttműködés lehet 

hatékony. A kínálatcsökkentés irányai tekintetében a kábítószerek előállításának, 

termelésének visszaszorítása elsődlegesen a hatóságok feladata. A terjesztés 

visszaszorításában azonban lehetőség nyílik a szélesebb társadalmi együttműködésre. 
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Bűnmegelőzésként értelmezünk minden olyan tevékenységet, egyéni vagy csoportos 

formában, magán vagy állami keretben, amely egy vagy több bűncselekmény bekövetkeztét 

megakadályozza.  

„Bűnmegelőzés alatt minden olyan intézkedést és beavatkozást értünk, amelynek célja vagy 

eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének 

javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével ,a bűnözési okok hatásának 

mérséklésével, vagy az áldozattá válás megelőzésével.” 

A komplex bűnmegelőzés értelmezésébe beletartozik a fertőzött terület biztonságosabbá 

tétele. A partnerségi viszonyok kialakításával és elmélyítésével kerületi szinten is javulás 

érhető el. A partnerség főként a bűnözéskontrollban részt vevők körének kiszélesítésével, 

az önkormányzat részlegei, kerületi közösségek, üzleti szféra, állampolgárok bevonásával 

vihető sikerre. A helyi együttműködés biztosítja azt, hogy a kerületben működő, illetve 

hozzáférhető szolgáltatások egymással összhangban végezzék munkájukat, képesek 

legyenek a kábítószer- fogyasztáshoz kapcsolódó problémák hatékony kezelésére, a 

szervezeti határokon átívelő megelőzési, betegellátási és kínálatcsökkentési eljárások, 

feladatok elvégzésére. 

A partnerség központi eleme a folyamatos kommunikáció és visszacsatolás kialakulása az 

érintettek között. A KEF- tagok szerepe a kommunikációs csatornák kialakítása és folyamatos 

erősítése. 

Hozzáférhetőség 

Az empirikus kutatás eredménye alátámasztotta azt a korábban tapasztalati úton 

vélelmezett tendenciát, hogy a fiatalok legkönnyebben a szórakozóhelyeken (diszkóban, 

bárban), a terjesztők lakásán, valamint utcán, parkokban juthatnak kábítószerhez. A 

kínálatcsökkentési pillérben éppen ezért prioritásként határozzuk meg mindhárom 

helyszínt. 

A kínálatcsökkentés pillérjének prioritásai  

Szabadidőeltöltés színterei 

A szabadidő eltöltésének formái a fiatalok körében szoros kapcsolatban állnak a 

drogfogyasztással. Megállapíthatjuk, míg a parkok, közterek kiemelt hozzáférési helyeknek 
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minősülnek, addig a szabadidő eltöltése szempontjából viszonylag kisebb szerepet töltenek 

be. Ugyanakkor a parkokban, tereken az állampolgári biztonságérzet mégis csökkenő 

tendenciát mutat, amelyet – a gyakorlati tapasztalat alapján – sokszor inkább csak egy-egy 

deviáns csoport befolyásol. 

Prioritásként kell kezelni és támogatni a parkokban, közterületeken, közösségi tereken 

megvalósuló szabadidős programokat, továbbá a biztonságosabb szórakozóhelyek és 

szórakozási szokások kialakítására irányuló törekvéseket. 

A második leggyakoribb hozzáférési helyszínként a díler lakását jelölték meg a fiatalok. E 

helyszínen a kínálatcsökkentés jellemzően rendőrségi feladat. A Z generációt jellemzi a 

növekvő internetes és számítógépes játékokkal való időtöltés, éppen ezért preferáljuk a 

számítógépes, ugyanakkor mégis közösségi élményt nyújtó programok szervezését, 

bonyolítását. A kínálatcsökkentés egyik lehetséges módjának tartjuk, hogy a közösségi 

tereken (parkok, játszóterek) megvalósuló programok idejére kiszorulnak mind a terjesztői, 

mind pedig a fogyasztói magatartásformák. 

Biztonságos közösségi terek kialakítása (parkok, terek) 

A kiemelt hozzáférési helyeknek minősülő parkokban és köztereken a közbiztonság javítása 

is prioritás. Ennek érdekében a meglévő erőforrások jobb szervezésével, az együttműködés 

összehangolásával növelhető a rendvédelmi szervek időbeli és területi jelenléte, melyek 

különösen a közterület-felügyeletet, a rendőrséget és a polgárőrséget érintik. A biztonságos 

közösségi terek kialakításában a rendőrség részéről főként a hagyományos szervezetek és 

módszerek vonatkozásában számíthatunk.  

Biztonságosabb szórakozóhelyek 

A fiatalok szabadidő eltöltése szempontjából az egyik legjelentősebb teret a zenés-táncos 

szórakozóhelyek alkotják. Különösen a szórakozóhelyek és a civil szervezetek kapcsolatának 

erősítésére kell hangsúlyt helyezni. 

A kínálatcsökkentés céljai 

Rövid távú célok 

• A rendőrség, polgárőrség erőforrásainak hatékonyabb elosztásával az iskolák 

környékének védelme az egész tanévben valósuljon meg. A „biztonságos 
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szórakozóhely” kialakítása, kommunikálása. A fiatalok által használt közösségi terek, 

közterületek (parkok, terek stb.) felmérése esti, éjszakai jelenlét és használat 

szempontjából. 

• A szórakozóhelyek feltérképezése, biztonságosabb szórakozóhelyek feltüntetése. 

Középtávú célok 

• Rendszeres rendőri, közterület-felügyelői, polgárőri jelenlét. 

• A résztvevő szervezetek együttműködéssel, kínálatcsökkentéssel kapcsolatos 

elköteleződése, szemléletváltozása javuljon. Minden érintett szereplő aktívabban 

kapcsolódjon be az információáramlásba. 

• A fiatalok szórakozási attitűdjének mérése (nem reprezentatív kutatás), 

szórakozóhely és szórakozási igényeik, szokásaik felmérése, megismerése. 

• Rendszeres mentálhigiénés képzés közterület-felügyelők, polgárőrök, rendőrök 

számára. 

• Az iskolarendszerből kikerült fiatalok elérését célzó programok kidolgozása. 

Hosszú távú célok 

• A rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelet és a lakossági önkéntesek 

együttműködésében, jól működő problémakezelési rendszer alakuljon ki. 

• Csornán csökkenjen a kábítószerrel való visszaélések száma. 

• A csornai fiatalok megítélése alapján nehezebb legyen hozzájutni kábítószerekhez. 
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Összefoglalás 

Az empirikus vizsgálat alapján az egészségfejlesztés és a prevenció területén elsősorban 

olyan programok szükségesek, amelyek az önkárosító (dohányzás, alkohol, drog) viselkedést 

megelőzik, mellőzik. Az alternatív szabadidős foglalkozások mellett a reális önértékelés 

formálódását segítő, valamint a fiatalok megküzdési stratégiáit elősegítő programok 

támogatása is elengedhetetlen. Az agresszió- és feszültségoldást segítő foglalkozások is 

szükségesek. Ezeknek a lelki egészséget veszélyeztető problémáknak a megfelelő kezelése 

csökkenti a droghasználat megjelenésének kockázatát. 

A kábítószerbetegek kezelése, ellátása, a felépülés vonatkozásában a személyes felelősség 

kiemelten fontos. A drog- és alkoholproblémát komplex, bio-pszicho-szociális 

megközelítésben kell kezelni. Fontos a szerhasználó pszicho-szociális környezetét is 

megcélzó hatékony beavatkozások alkalmazása, ennek érdekében a városi egészségügyi 

intézmények, a szociális szolgáltatók és a civil szféra szolgáltatásainak egymásra épülése. 

Ennek megvalósítását a különböző szolgáltatások szakmai tartalmának, protokolljainak 

összehangolásával, a józanságorientált megközelítés elsődlegességének hangsúlyozásával 

kell elérni. 

A kínálatcsökkentés területén a komplex bűnmegelőzés értelmezésébe beletartozik a város 

biztonságosabbá tétele. A partnerségi viszonyok kialakításával és elmélyítésével területi 

szinten javulás érhető el. A partnerség központi eleme a folyamatos kommunikáció és 

visszacsatolás kialakulása az érintettek között. 
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Szervezeti háttér: Csorna Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 

A Csorna Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 96/2000. (XII. 11.) országgyűlési határozat 

felhatalmazása alapján jött létre, melynek melléklete képezi a Nemzeti Stratégia a 

kábítószer probléma visszaszorítására című dokumentumot. E dokumentum rövid-, közép- 

és hosszú távú célként határozza meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (továbbiakban 

KEF) létrehozását, jogi és közigazgatási feltételeinek megteremtését különböző 

közigazgatási szinteken.  

Csornán 2005-ben alakult meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) az önkormányzat, a 

rendőrség, az oktatási intézmények, a Szociális Szolgáltató Központ családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálata, a katolikus és evangélikus egyház, a média, a védőnői szolgálat, a 

tisztiorvosi szolgálat és a polgárőrség részvételével. A fórum célja, hogy helyi szinten 

összefogja azokat az intézményeket, szervezeteket, amelyek képesek segíteni a 

drogprobléma kezelésében. A 2000 februárjában megszületett nemzeti stratégia fő céljai 

összecsengenek a csornai fórum legfontosabb feladataival. Így azzal, hogy a társadalom 

váljon érzékennyé a drog probléma kezelésére, a fiatalok képesek legyenek a drogok 

visszautasítására. A harmadik cél a segítségnyújtás a szociális munka és a rehabilitáció 

keretében, végül a szerkínálat csökkentése. 

Csorna Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) feladatai:  

• Adatok feltárása, helyzetértékelés, a szükséges feladatok feltérképezése 

• A helyi drogstratégia nyomon követése, aktualizálása 

• Információáramlás biztosítása 

• Javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás számára 

• A helyi erőforrások mozgósítása 

• A helyi szereplők tevékenységének összehangolása 

• A párhuzamosságok kiszűrése 

• Az alulról jövő kezdeményezések támogatása 

• A szolgáltatók hatékonyságának maximalizálása 

• Kapcsolódás az országos programokhoz 

• Visszacsatolás a helyi és országos szintekhez 

• Egyéb, a KEF által önállóan meghatározott feladatok. 
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A KEF a Nemzeti Stratégia kulcstényezője, a helyi drogpolitika motorja. Fontos láncszem, 

amely biztosítja a stratégiai gondolatok valósággá válását. A KEF jogi személyiséggel nem 

rendelkező, tanácsadó, és egyeztető jellegű szakmai munkacsoport. Önálló bírósági 

bejegyzéssel, bejegyzett székhellyel nem rendelkezik.  
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Feladatok, indikátorok 
 

Feladatok Indikátorok 
Átfogó, folyamatosan frissül információs 
tárhely a KEF működtetésében  

Látogatottsági adatok, 
keresztajánlások - intézményi, iskolai 

honlapokon, kerületi média ajánlások. 
Kortárs segítők képzése és kortársbázisok 
kialakítása. 

Akkreditált kortárs segítő képzések 
száma. 

A pedagógusok és segítő szakemberek, 
közterület-felügyelők, rendőrök és polgárőrök 
mentálhigiénés továbbképzési lehetőségeinek 
biztosítása. 

Továbbképzések száma. 

Online is elérhető képzési programok a 
pedagógusok és segítő szakemberek, 
közterület-felügyelők, rendőrök és polgárőrök 
számára. 

Online képzési program létrejötte 
(webinar és annak folyamatosan 
elérhető változata). 

Komplex (diák, szülő és tanár 
célcsoportokra kiterjedő) iskolai és iskolán 
kívüli prevenciós programok beindítása. 

Iskolai modell-programok száma. 

A fiatalok által használt közösségi terek, 
közterületek (parkok, terek, stb.) felmérése, 
esti, éjszakai jelenlét és használat 
szempontjából. 

Parkonként, terenként és időszakonként 
áttekinthető jelentés a közterület 
használati szokásokról. 

Városi szabadidős térkép elkészítése. Szabadidős programok száma. 

KEF működése Tagok száma, aktivitása. 

A kínálatcsökkentésben érintett valamennyi 
szereplő aktív bevonása a KEF munkájába 
(polgárőrség, bűnmegelőzési tanácsadók, 
iskolarendőrök, iskolai képviselők). 

Tagok száma, aktivitása. 

Együttműködések a helyi szociális 
ellátórendszer tagjaival (közös 
esetmegbeszélések). 

Együttműködések száma, minősége 

Rövid intervencióval kapcsolatos 
érzékenyítő programok, alkohol és 
drogprobléma korai felismerését támogató 
képzések szervezése (háziorvos, iskolaorvos, 
védőnő). 

Programok száma. 

A szerhasználói csoportok számára ingyenes 
szűrővizsgálatok biztosítása. 

Ingyenes HIV és hepatitis 
szűrővizsgálatokon résztvevők 
száma. 
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Feladatok Indikátorok 

Biztonságosabb parkok és szórakozóhelyek 
program beindítása. Biztonságosabb parkok száma. 

Biztonságosabb szórakozóhely program 
népszerűsítése. 

Biztonságosabb szórakozóhelyek 
adatbázisa, térképe. 

Komplex (diák, szülő és tanár 
célcsoportokra kiterjedő) iskolai és iskolán 
kívüli prevenciós programok számának 
növelése. 

Akkreditált egészségfejlesztési 
programok száma. 

A fiatalok szórakozási attitűdjének mérése 
szórakozóhely és szórakozási igényeik, 
szokásaik felmérése, megismerése. 

Felmérés megvalósulása. 

A különösen nagy kockázati helyzetben lévő 
12-18 éves korosztály körében megjelenő 
drog- és alkoholproblémák megelőzésére 
irányuló programok szervezése.  

Preventív programokon résztvevők 
száma. Programok száma. 

A különösen nagy kockázati helyzetben lévő 
12-18 éves korosztály körében megjelenő 
drog- és alkoholproblémák szakszerű 
kezelése. 

12-18 éves kockázati helyzetben lévő 
fiatalok megjelenése-száma az 
ellátásban. 

A józanság irányába tartó szenvedélybetegek 
számára komplex rehabilitációs, a 
munkaerőpiaci integrációt is lehetővé tevő, 
városi szolgáltatások megszervezése, az 
együttműködések erősítése. 

Szolgáltatások száma. 

 

 

Értékelés, monitorozás 
 

A Helyi Drog Stratégia és Akcióterv célkitűzéseinek időarányos megvalósulását minden 

naptári év február 15. napjáig értékeli a KEF, igény esetén módosítja. 
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Mellékletek 

 

M1 Interjúvázlat 

MÉLYINTERJÚ VÁZLAT 

„A szenvedélybetegségek megelőzése Csornán” című,  

EFOP-1.8.7-16-2017-00017azonosítószámú projekt keretében 

 

Interjúalany:………………………… Készítette: …………………….. Dátum: 2020.__.__ 

 

Bemutatkozó szöveg: 

A Szociális és Gyermekjóléti Központ a szenvedélybetegségek megelőzésére Európai Uniós 

támogatást nyert. A projekt általános célja a szerfogyasztók számának csökkentése, a 

szemléletformáló és célzott programok megvalósításával. A projekt keretében elkészül a 

Drogellenes stratégiának megfelelő helyi szintű akcióterv. A mélyinterjúk célja a vizsgált 

várost érintő szenvedélybetegségekkel kapcsolatos problémák felkutatása, az érintettek 

körének meghatározása, a társadalmi probléma kezelésének illetve megelőzésének 

módszereinek azonosítása. 

 

Etikai kérdések: 

Az interjút anonim módon kezeljük. A kapott információkat csak kutatási célra használjuk 

fel, illetéktelen személynek azt nem adjuk tovább, részleteiben, egészében nem publikáljuk 

az interneten.  

Hozzájárul-e, hogy hangfelvétellel készüljön? I / N (=> jegyzetelés!)  

Hangfelvétel fájlneve:……………….. 
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I. Bevezető kérdések: 

1. Kérjük, először mutatkozzon be röviden!  

Javaslat: derüljön ki, hogy a témával kapcsolatban mi az érintettsége 

2. Milyen az Ön által képviselt szervezet / intézmény tevékenységi köre, illetve 

szerepvállalása a felmérés témájával kapcsolatban?  

II. Először térképezzük fel a társadalmi problémát! 

1. Csornán megjelenik-e, illetve ha igen, milyen mértékben a droghasználat, mint 

szenvedélybetegség?  

„1-10”-es skálán milyen mértékű Csornán ez a társadalmi probléma: 

2. Került- e kapcsolatba drog, alkohol (akár függőség) hatása alatt álló fiatallal? Ha igen, ezt 

milyen jelekből, tünetekből következtette le?  

3. Ilyen esetben kikkel osztja meg a tapasztalatait, kiktől kér segítséget? 

4. A diákok kitől kérhetnek segítséget? Tapasztalatok alapján kikben bíznak meg?  

5. Ön szerint, hány éves korukban próbálják ki a fiatalok először az alkoholt, cigarettát, 

illetve valamilyen drogot?  

6. Mi a legfőbb oka, hogy már ebben a korban ezekhez a szerekhez nyúlnak? 

7. A családi minták szerepet játszanak abban, hogy valaki kipróbálja vagy akár függővé 

válik? 

8. Ön szerint melyik drog a legnépszerűbb a fiatalok körében? A designer drogok 

keresettebbek a korábbi évekhez képest? 

9. Mi a szerfogyasztással kapcsolatos legsúlyosabb probléma? 

III. Most térjünk át a megoldások lehetőségeire! 

1. Véleménye szerint ki, vagy kik, illetve milyen eszközök, beavatkozási módok tudnák 

megoldani a problémákat? 

2. Milyen típusú drogprevenciós tevékenységek voltak az elmúlt időszakban Csornán, 

azokat kik szervezték? 

3. Kik kapcsolhatók be a tevékenységekbe? Ki a célcsoport? (oktatók, mentális, fizikai 

aktorok, gyerekek, szülők, tanárok, mentálhigéniás szakemberek…)  

4. Kik a veszélyeztetett célcsoportokok? 



36 

 

5. Milyen csatornákon keresztül lehet elérni a veszélyeztetett célcsoportot? (Jelenléti 

oktatás, osztályfőnöki órák, távoktatás (tananyag, szorgalmi feladat), digitális csatornák: 

weboldal- videók, megelőző programok- facebook csatorna…) 

6. Célcsoportonként milyen intézkedéseket, beavatkozásokat, tevékenységeket javasol a 

szerfogyasztók számának csökkentése érdekében? 

 

Köszönjük az interjút! 
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M2 Kérdőíves felmérés 

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 

 „A szenvedélybetegségek megelőzése Csornán” című,  

EFOP-1.8.7-16-2017-00017azonosítószámú projekt keretében 

 

A Szociális és Gyermekjóléti Központ a szenvedélybetegségek megelőzésére Európai Uniós 

támogatást nyert. A projekt általános célja a szerfogyasztók számának csökkentése, a 

szemléletformáló és célzott programok megvalósításával. A projekt keretében elkészül a 

Drogellenes stratégiának megfelelő helyi szintű akcióterv. A kérdőíves felmérés célja a 

vizsgált várost érintő szenvedélybetegségekkel kapcsolatos problémák felkutatása, az 

érintettek körének meghatározása, a társadalmi probléma kezelésének illetve 

megelőzésének módszereinek azonosítása.  

A projektről bővebb információ az alábbi linken érhető el: 

http://www.csorna.hu/beruhazasok/a-szenvedelybetegsegek-megelozese-csornan  

 

Etikai kérdések: 

A kérdőíves felmérést anonim módon kezeljük. A kapott információkat csak kutatási célra 

használjuk fel, illetéktelen személynek azt nem adjuk tovább, részleteiben, egészében nem 

publikáljuk az interneten.  

 

Kérdőív: 

https://forms.gle/mhajP5NtdpU2CVc68   

 

Köszönjük, hogy részt vesz a kérdőíves felmérésben és segíti munkánkat! 

 

 

http://www.csorna.hu/beruhazasok/a-szenvedelybetegsegek-megelozese-csornan
https://forms.gle/mhajP5NtdpU2CVc68
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KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 

„A szenvedélybetegségek megelőzése Csornán” című, 

EFOP-1.8.7-16-2017-00017azonosítószámú projekt keretében 

 

Kedves Kitöltő! 

Ennek a kérdőívnek a kitöltésével egy szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett 

kutatáshoz nyújtasz segítséget. Célja, hogy megismerjük a korosztályod drog, alkohol és 

dohányzási szokásait és ehhez célzott akciótervet dolgozzunk ki.  

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, nem tartalmazza a nevedet és semmi olyan 

információt, ami alapján azonosítani lehet Téged.  

Ahhoz, hogy a kutatás sikeres legyen, nagyon fontos, hogy amennyire csak lehet, őszintén 

és megfontoltan válaszolj! Ne felejtsd el, hogy a válaszaidat bizalmasan kezeljük! 

Amennyiben egyik lehetséges választ sem találod teljesen megfelelőnek, abban az esetben 

jelöld be azt, amelyik a legközelebb van az általad helyesnek ítélthez! 

Köszönjük, hogy válaszaiddal segítetted a munkánkat! 

 

1. Nemed: 

• fiú 

• lány 

2. Melyik évben születtél?............................. 

3. Hol van az állandó lakhelyed? 

• falu, község 

• város 

• megyeszékhely 

4. Tavaly év végén milyen volt az átlagod? (Egy tizedes pontossággal írd le!)……………… 

5. Mit gondolsz, a korosztályodhoz képest hogyan teljesítesz az iskolában? 

• nagyon jól, valószínűleg a legjobbak között vagyok 

• az átlagos fölött 
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• átlagosan 

• az átlagos alatt 

• rosszul, valószínűleg a legrosszabbak között vagyok 

 

6. Életed során mennyit dohányoztál? 

• nem próbáltam 

• egyszer-kétszer kipróbáltam 

• alkalmanként 

• rendszeresen dohányzom 

7. Életed során hányszor fogyasztottál szeszesital? 

• egyszer sem 

• egyszer kétszer 

• alkalmanként 

• rendszeresen 

8. Milyen alkoholos italt fogyasztasz szívesen? 

• nem iszom alkoholt 

• sör 

• bor 

• likőrök 

• tömény italok 

• alkoholos üdítők 

9. Hol voltál, amikor utoljára alkoholt ittál? (Több választ is bejelölhetsz!) 

• nem iszom alkoholt 

• otthon, vendégségben 

• barátom lakásán 

• utcán, parkban, vagy más közterületen 

• kocsmában, bárban, sörözőben 

• diszkóban 

• étteremben 

• egyéb:………………. 
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10. Mennyire tartod valószínűnek, hogy a következő dolgok megtörténhetnek veled, ha 

iszol? (Minden sorban egy választ jelölj be!) 

 nagyon 

valószínű 

valószínű esetleg nem 

valószínű 

nagyon 

valószínűtlen 

ellazulnék, 

feloldódnék 

     

betegnek 

érezném magam 

     

ártanék vele az 

egészségemnek 

     

boldognak 

érezném magam 

     

elfelejteném a 

problémáimat 

     

problémám lenne 

a rendőrséggel 

     

másnapos lennék 

barátságosabbnak 

és 

szókimondóbbnak 

érezném magam 

olyat tennék, amit 

később 

megbánnék 

     

nagyon jól 

szórakoznék 

     

nem tudnám 

abbahagyni az 

ivást 

     

ellazulnék, 

feloldódnék 
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betegnek 

érezném magam 

     

ártanék vele az 

egészségemnek 

     

boldognak 

érezném magam 

     

elfelejteném a 

problémáimat 

     

problémám lenne 

a rendőrséggel 

     

másnapos lennék 

barátságosabbnak 

és 

szókimondóbbnak 

érezném magam 

olyat tennék, amit 

később 

megbánnék 

     

nagyon jól 

szórakoznék 

     

nem tudnám 

abbahagyni az 

ivást 

     

  

11. Hányszor fordult elő veled, hogy berúgtál? 

• egyszer sem 

• egyszer 

• kevesebb mint 5 alkalommal 

• 5-ször vagy annál többször 
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12. Általában mennyi italra van szükséged ahhoz, hogy berúgjál? („Egy ital” lehet másfél dl 

bor, vagy fél liter sör, vagy fél dl égetett szesz, illetve egy koktél!) 

• soha nem ittam alkoholt 

• soha nem voltam részeg 

• 1-2 italra 

• kevesebb, mint 5 italra 

• több,  mint 5 italra 

 

13. Hallottál-e a következő drogok bármelyikéről? 

 igen nem 

nyugtatók   

marihuána, hasis (fű, 

vadkender)  

  

LSD    

amfetaminok (szpíd)   

crack   

kokain   

heroin    

ecstasy (XTC, eki)   

metadon   

mágikus gomba   

altatók   

nyugtatók    
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14. Ki akartad-e valaha is próbálni bármelyiket a fent említett szerek közül? 

• igen 

• nem 

15. Szedtél-e valaha nyugtatót azért, mert az orvos javasolta neked? 

• soha 

• igen, de kevesebb, mint 3 hétig 

• igen, 3 hétig vagy tovább 

16. Előfordult-e veled, és ha igen hányszor, hogy nyugtatót fogyasztottál orvosi javaslat 

nélkül? 

• egyszem sem 

• egyszer 

• kevesebb, mint 5 alkalommal 

• 5-ször vagy annál többször 

 

17. Használtad-e valaha is az alábbi szereket? 

 igen nem 

altatók, orvosi javaslat 

nélkül 

  

amfetaminok (szpíd)   

LSD vagy más 

hallucinogének 

  

crack   

kokain   

heroin   

ecstasy (XTC, eki)   
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mágikus gomba   

alkohol gyógyszerrel   

alkohol és marihuána/hasis 

együtt 

  

valami más drog   

  

18. Mit gondolsz, az alábbi lehetőségek közül hol tudnál könnyen hozzájutni az előző 

kérdésben említett szerekhez? (Több választ is bejelölhetsz!) 

• nem tudok ilyen helyet 

• utcán, parkban 

• iskolában 

• diszkóban, bárban 

• dílernek (kereskedőnek) a lakásán 

• egyéb:……….. 

19. Hány éves korodban próbáltad ki a következő dolgokat? (Minden sorban egy választ 

jelölj be!) 

 soha 11 vagy 

fiatalabb 

12 

évesen 

13 

évesen 

14 

évesen 

15 

évesen 

16 évesen 

vagy 

idősebben 

sört ittam 

(legalább egy 

pohárral) 

       

bort ittam 

(legalább egy 

pohárral) 

       

égetett szeszt 

ittam 

(legalább egy 

pohárral) 
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berúgtam        

cigarettáztam        

kipróbáltam 

valamilyen 

drogot  

       

kipróbáltam a 

nyugtatót 

(orvosi recept 

nélkül) 

       

kipróbáltam 

az alkoholt 

gyógyszerrel 

       

kipróbáltam 

az altatókat 

(orvosi 

javaslat 

nélkül) 

       

  

20. Miért próbáltad ki? (Több választ is bejelölhetsz!) 

 soha nem 

próbáltam 

jól 

akartam 

érezni 

magam 

nem 

akartam 

kilógni a 

társaságból 

nem 

volt 

semmi 

más 

dolgom 

kíváncsi 

voltam 

meg akartam 

feledkezni a 

problémáimról 

nem 

emlékszem 

alkoholt        

dohányzást        

drogot        

       

21. Véleményed szerint milyen nehezen tudnád beszerezni a következő dolgokat, ha 

akarnád? (Soronként egy választ jelölj be!) 
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 lehetetlen nagyon 

nehezen 

nehezen könnyen nagyon 

könnyen 

nem 

tudom 

cigaretta       

sör       

bor       

égetett szesz       

marihuána 

vagy hasis 

      

LSD vagy más       

amfetaminok 

(szpíd) 

      

nyugtatók       

crack       

kokain       

ecstasy (XTC, 

eki) 

      

heroin       

mágikus 

gomba 

      

altatók       

  

22. Előfordult-e veled bármelyik a következő problémák közül? (Soronként több választ is 

jelölhetsz!) 

 soha igen, 

alkoholfogyasztás 

miatt 

igen, 

drogfogyasztás 

miatt 

igen, egyéb 

okból 
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veszekedtem, 

vagy 

vitatkoztam 

    

dulakodtam, 

verekedtem 

    

baleset vagy 

sérülés ért  

    

pénzt vagy más 

értékes dolgot 

elvesztettem 

    

kárt tettem 

ruháimban vagy 

más dolgomban 

    

problémáim 

voltak a 

szüleimmel 

    

problémáim 

voltak a 

barátaimmal 

    

problémáim 

voltak a 

tanáraimmal 

    

rosszabb volt a 

teljesítményem 

az iskolában 

vagy a 

munkámban 

    

kiraboltak, 

megloptak 

    

problémám volt 

a rendőrséggel 
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kórházba, 

detoxikálóba 

vagy 

krízisosztályra 

kerültem 

    

       

23. Előfordultak-e veled az alábbiak? Soronként egy választ jelölj!) 

 nem egyszer kétszer 3-4-szer 5- ször vagy 

többször 

több mint egy 

napra elszöktem 

otthonról 

     

azon 

gondolkoztam, 

hogy kárt tegyek 

magamban 

     

azon 

gondolkoztam, 

hogy 

öngyilkosságot 

kövessek el 

     

kárt tettem 

magamban 

     

öngyilkosságot 

kíséreltem meg 

     

 

24. Van-e a családodban és/vagy baráti körödben droghasználat? 

• igen 

• nem 

25. Vettél már részt drogprevenciós előadáson? 

• nem, még soha. 

• igen, egyszer. 
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• többször is. 

26. Ha igen, ki tartotta? 

• egyik tanárom 

• rendőr 

• meghívott előadó, szakember 

27. Mennyire találtad érdekesnek az előadást? 

 1 2 3 4 5  

egyáltalán 

nem 

     nagyon 

érdekes 

volt 

 

28. Mennyi új információt hallottál az előadáson? 

 1 2 3 4 5  

nem 

hallottam 

új 

információt 

     sok új 

információt 

hallottam 

 

29. Kit tartanál hiteles előadónak a drogok témájában? 

• egy rendőrségi alkalmazottat 

• egy gyógyult drogfüggőt 

• egy felkészült kortársadat 

• egy tanárodat 

• egy orvost vagy pszichológust 

 

30. Ha tudomásodra jutna, hogy valamelyik osztálytársad, barátod rendszeresen kábítószert 

fogyaszt, kihez fordulnál segítségért? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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M3 Kérdőíves felmérés eredménye 

A szenvedélybetegségek megelőzése Csornán 

A diákok körében végzett kérdőíves kutatás bemutatása és értékelése 

2020. őszén online kérdőíves vizsgálatot végeztünk a középiskolás tanulók körében. A helyi 

iskolák igazgatóinak közreműködésével 119 diákot értünk el a kutatásban, melynek kitöltése 

teljes mértékben önkéntes és anonim volt. Az adatgyűjtés célja a fiatalok káros 

szenvedélyekhez kapcsolódó szokásainak felmérése, továbbá a városban megtalálható drog 

használat felkutatása és fogyasztási szokások kimutatása, illetve információ gyűjtés a 

korosztály értékrendjéről és kapcsolatrendszeréről. Először a demográfiai adatokra 

vonatkoztak a kérdések, a válaszadó nemére, életkorára, lakóhelyére. Továbbiakban a 

diákok dohányzási, alkohol fogyasztási, majd pedig a drog használati szokásairól tettünk fel 

kérdéseket. Végül pedig, hogy a megelőzés érdekében vettek-e részt bármilyen prevenciós 

előadáson és azok hasznosságáról, tapasztalatiról. 

Nemek eloszlása 

A 119 megkérdezett 85%-a női kitöltő és mindösszesen 15%-a férfi. (1. ábra) 

 

1. ábra: Kitöltők nemének eloszlása 
forrás: saját szerkesztés  

15%

85%

fiú

lány
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Kitöltők életkora 

A válaszadók több mint fele 2002-ben és 2003-ban született, 10%-a 2001-ben, 10%-a 2004-

ben, illetve 10%-a 2005-ben. Így elmondható, hogy a vizsgált korosztály döntő többsége 15-

19 éves korosztály. (2. ábra) 

 

2. ábra: Kitöltők életkorának eloszlása 
forrás: saját szerkesztés 

Kitöltők lakóhelyének eloszlása 

 

3. ábra: Kitöltők lakóhelyeinek eloszlása 
forrás: saját szerkesztés 
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Mit gondolsz, a korosztályodhoz képest hogyan teljesítesz az iskolában? 

A megkérdezett diákok majdnem 90%-a úgy gondolja, hogy átlagosan vagy az átlagos 

fölött teljesít az iskolában. (4. ábra) 

 

4. ábra: Mit gondolsz, a korosztályodhoz képest hogyan teljesítesz az iskolában? 
forrás: saját szerkesztés 
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Életed során mennyit dohányoztál? 

A válaszadók közel egyharmada sose dohányzott még élete során, másik egyharmada 

kipróbálta, de nem szokott rá, maradék egyharmada alkalmanként vagy rendszeresen 

gyújt rá. (5. ábra) 

 

5. ábra: Életed során mennyit dohányoztál? 
forrás: saját szerkesztés 

Életed során hányszor fogyasztottál szeszesital? Milyen alkoholos italt fogyasztasz 

szívesen? Hol voltál, amikor utoljára alkoholt ittál? Általában mennyi italra van 

szükséged ahhoz, hogy berúgjál? Hányszor fordult elő veled, hogy berúgtál? 

Ezekből a kérdésekre adott válaszokból az is kiderül, hogy a válaszadók mely italfajtát 

preferálják. A válaszadók több mint fele alkalmanként fogyaszt alkoholt, azonban az is 

látszik, hogy a megkérdezettek között vannak néhányan, akik addig isznak amíg be nem 

rúgnak. Arra a kérdésre, hogy mennyi italra van szükségük, hogy berúgjanak a fiatalok több 

mint 30%-ának több mint 5 italra van szüksége. Az alkoholfajták közül egyértelműen az 

alkoholos üdítők vezetnek, de kedvelt italok még a tömény italok és a bor is, ezt követi a 

likőrök és a sör, és csupán 20 diák jelölte be, hogy nem iszik alkoholt. Ezeket főleg otthon, 

vendégségben fogyasztják vagy barátaiknál, ami arra enged következtetni, hogy nagyrészt 

felügyelet alatt vannak ilyenkor. Arra a kérdésre, hogy a felsorolt dolgok közül mennyire 

tartják valószínűnek, hogy megtörténhetnek velük, ha alkoholt fogyasztanak, az látszik, hogy 

többségük szerint ilyenkor ellazulnának és feloldódnának, boldognak éreznék magukat és 
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nagyon jól szórakoznának.  Valószínűtlen tartja a döntő többsége, hogy betegnek éreznék 

magukat, problémájuk lenne a rendőrséggel vagy nem tudnák abbahagyni az ivást. 

(6;7;8;9;10. ábra) 

 
 

 

6. ábra: Életed során hányszor fogyasztottál szeszesital? 
forrás: saját szerkesztés 

 

7. ábra: Milyen alkoholos italt fogyasztasz szívesen? 
forrás: saját szerkesztés 
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8. ábra: Hol voltál, amikor utoljára alkoholt ittál? 
forrás: saját szerkesztés 

 

9. ábra: Hányszor fordult elő veled, hogy berúgtál? 
forrás: saját szerkesztés 
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10. ábra: Általában mennyi italra van szükséged ahhoz, hogy berúgjál? 
forrás: saját szerkesztés 
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Ki akartál-e valaha is próbálni bármiféle kábítószert? 

A felsorolt kábítószerek (nyugtatók, marihuána,hasis (fű,vadkender), LSD, 

amfetaminok(szpíd), crack, kokain, heroin, ecstasy (XTC,eki), metadon, mágikusgomba, 

altatók) nagy részéről már hallottak a diákok. Kevésbé ismert számukra a crack, a metadon 

és a mágikus gomba. A válaszadók 85%-a pedig úgy nyilatkozott, hogy nem próbálná ki a 

fent említett szerek egyikét sem. Azok, akik pedig kipróbálták már, az altatókat jelölték 

orvosi javaslat nélkül, illetve az alkoholt valamilyen gyógyszerrel vagy a marihuánát és 

ecstasyt. (11. ábra) 

 

11. ábra: Ki akartad-e valaha is próbálni bármelyiket a korábban említett szerek közül? 
forrás: saját szerkesztés 

Mit gondolsz az alábbi lehetőségek közül hol tudnál könnyen hozzájutni az előző 

kérdésben említett szerekhez? Véleményed szerint milyen nehezen tudnád beszerezni a 

következő dolgokat (cigaretta, alkohol, drog), ha akarnád? 

A megkérdezett fiatalok több mint 50%-a nem tud olyat helyet, ahol hozzá tudna jutni 

valamilyen illegális droghoz. Legtöbben úgy gondolják, hogy diszkókban és bárokban nem 

okozna számukra nehézséget beszerezni valamilyen tiltott szert. Cigarettához, illetve a 

különböző szeszekhez nagyon könnyen hozzá tudnak jutni elmondásuk alapján. (12. ábra) 
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12. ábra: Mit gondolsz az alábbi lehetőségek közül hol tudnál könnyen hozzájutni az előző kérdésben említett szerekhez? 
forrás: saját szerkesztés 
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Hány éves korodban próbáltad ki a következő dolgokat? Miért próbáltad ki? 

A válaszadók közel felét a kíváncsiság hajtotta, hogy kipróbálja az alkoholt és a dohányzást, 

illetve az alkoholfogyasztás a szórakozás egyik kellékének tekintik, erről árulkodik a fiatalok 

magas jelölése miszerint jól akarták érezni magukat. A kortársaktól jövő nyomás miatt közel 

10% próbálta ki az alkoholt és cigarettát, hisz a csoporthoz tartozás érzése, igénye fiatal 

korban felülírja sokszor az egyéni szándékot, hiszen nem szeretnének kilógni a társaságból. 

(13;14. ábra) 

 

13. ábra: Hány éves korodban próbáltad ki a következő dolgokat? 
forrás: saját szerkesztés 

 

14. ábra: Miért próbáltad ki? 
forrás: saját szerkesztés 
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Van-e a családodban és/vagy baráti körödben droghasználat? 

A kitöltések alapján kimondható, hogy a diákok életének fő színterein jelen vannak az 

illegális drogok, igaz eltérő mértékben. Családon belül is számottevő a kábítószert 

használók aránya, 14%-a jelölte, hogy családjában vagy baráti körében is jelen van. 

(15. ábra) 

 

15. ábra: Van-e a családodban és/vagy baráti körödben droghasználat? 
forrás: saját szerkesztés 

Vettél már részt drogprevenciós előadáson? Ha igen, ki tartotta? Kit tartanál hiteles 

előadónak a drogok témájában? 

A tanulók közel 90% részt vett már drogprevenciós előadáson, 45% többször is, tehát 

majdnem mindenkinek van ilyen tapasztalata. Ezeket a legtöbb esetben egy külsős 

meghívott előadó, szakember tartotta. Arra a kérdésre, hogy: Mennyire találtad 

érdekesnek az előadást? A válaszadók több mint fele nagyon érdekesnek tartotta és sok 

új információt hallott ezeken. Kit tartanál hiteles előadónak a drogok témájában? 

kérdésre adott válaszok alapján a prevenció témájában, a leghitelesebbnek egy gyógyult 

drogfüggőt vagy egy orvost/ pszichológust tartanának, rendőrségi alkalmazottak 

hitelességét közepesnek ítélték, viszont nem adtak bizalmat egy kortárs előadónak vagy 

tanáruknak. (16;17;18. ábra) 
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16. ábra: Vettél már részt drogprevenciós előadáson? 
forrás: saját szerkesztés 

 

17. ábra: Ha igen, ki tartotta? 
forrás: saját szerkesztés 
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18. ábra: Kit tartanál hiteles előadónak a drogok témájában? 
forrás: saját szerkesztés 

A kérdőív utolsó kérdésére: Ha tudomásodra jutna, hogy valamelyik osztálytársad, 

barátod rendszeresen kábítószert fogyaszt, kihez fordulnál segítségért? kérdésre a 

fiatalok többsége a bajban lévő társuk szüleihez, vagy saját szüleikhez, emellett 

tanáraikhoz fordulnának segítségért, de nagyon magas volt azon válaszadók aránya, akik 

senkihez sem fordulnának, ugyanis magánügynek tekintik a droghasználatot.  Néhány 

válaszadó először személyesen vagy közös barátaikkal beszélgetne el a problémáról bajba 

jutott barátjával/ osztálytársával és utána szólna valakinek.  
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