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Előszó 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001-ben döntött arról, hogy kihasználva a 
szakpolitika által biztosított pályázati lehetőséget, csatlakozni kíván a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumokat működtető települések közösségéhez. Ennek a támogató hozzáállásnak 
köszönhetően mondható el, hogy 13 éve működik egy szakmai team, és, hogy a helyi 
drogproblémák tekintetében lehetőség van az összehangolt beavatkozásokra. 
A társadalmi felelősségvállalás eszmeiségéhez igazodó, multidiszciplináris alapon működő 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) alapfeladata, hogy javaslatokkal segítse a város 
drogstratégiájának elkészítését, s egyben figyelemmel kísérje a kijelölt célok elérését szolgáló 
feladatok megvalósulását. Ezen irányú működésében, alapvetően az aktuális szakpolitikai 
dokumentum iránymutatásai a meghatározóak számára. 
 
Az Országgyűlés 80/2013. (X.16.) számú határozatával fogadta el a 2013-2020-as időszakra 
szóló Nemzeti Drog-ellenes Stratégiát (NDS). Az új dokumentum a „Tiszta tudat, józanság, 
küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” címet kapta. 
A dokumentum bevezető részében megfogalmazódik, hogy egy stratégia, alapvetően egy 
társadalmi jelenség – jelen esetünkben a drogprobléma – kezelésére vonatkozó alapelveket, 
értékeket és főbb cselekvési irányokat határozza meg, ami hosszabb távon ad egy szakmai 
iránymutatást. Egy szakpolitikai program, - esetünkben a drogstratégiához kapcsolódó 
cselekvési program – a feltárt szükségletekre épülő, a stratégiában kijelölt célok 
megvalósulását szolgáló konkrét cselekvéssor. 
 
Ahhoz, hogy a valós szükségletekre reagáló szakmai ajánlást tudjon a helyi KEF 
megfogalmazni a döntéshozók számára, első lépésben szükség volt a drogprobléma 
elterjedtségének, és a kezelésében részt vevő helyi társadalmi szereplők (intézmények, 
szervezetek, hatóságok) helyzetének a megvizsgálására. 
Vizsgálatunk az NDS által kijelölt területekre fókuszált, így az egészségfejlesztés, 
drogmegelőzés, a kezelés, ellátás, felépülés és a kínálatcsökkentés témaköre jelenik meg 
benne. A Helyzetértékelés című dokumentum annak a közel 3 hónapos vizsgálatnak az 
eredménye, melyet a KEF munkacsoport vezetői koordináltak.  
Ahol a vizsgálati eredmények lehetőséget adtak erre, a 2010-es eredményekre és a változás 
tendenciáira utaltunk, de alapjában az aktuális állapotok jelölték ki a stratégiában 
megfogalmazott célokat, és a rendelkezésre álló lehetőségek, a tervezhetőség és szakmai 
együttműködési kondíciók játszottak szerepet a cselekvési feladatok meghatározásában. 
 
Mindenképpen eredményként értékeljük, hogy ez a rendkívül összetett anyag elkészült, hiszen 
ez a helyi szakemberek szakmai felkészültségét, és a válaszadók együttműködési 
hajlandóságát bizonyítja. Mindez összhangban áll az NDS egyik fő szempontjával a 
„szubszidiaritással” vagy más néven, a közösségi irányultsággal. Mivel a drogfogyasztás 
közösségi térben, a helyi társadalom színterén jelenik meg és hat, ezért rendkívül fontos a 
helyi közösség reakció készsége és képessége. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy 
többnyire összehangolt közösségi válaszok születnek, a társadalmi szereplők megszólításával 
és bevonásával, és maga a stratégia és cselekvési terv megszületése is közösségi cselekvést 
bizonyít. 
Záró gondolatként a stratégiában megfogalmazott pozitív jövőképet idézném, mely a stratégia 
alkotás folyamatában és az eddigi cselekvésekben is végig kísért: „A tegnap tudása a mában, 
hogy a holnap jobb legyen.” 

Tatainé Földvári Márta 
a szolnoki KEF elnöke 
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I. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, DROGMEGELŐZÉS 
 
Helyzetértékelésünk egészségfejlesztés, drogmegelőzés fejezetében, részben a 2013-ban 
készült ifjúságszociológiai kutatás eredményeit ismertetjük, majd a Nemzeti Drog-ellenes 
Stratégia (NDS) ugyanezen fejezetében megjelölt prevenciós színtereken keresztül elemezzük 
az aktuális helyzetet. Ahol lehetőség adódik rá, viszonyítási alapként az országos tendenciákat 
is feltüntetjük a Nemzeti Drog Fókuszpont 2013-as jelentése alapján.  
 
1. Ifjúságszociológiai kutatás 2013 
 
Ismert, hogy a drogprevenciós munka hatékony és tudatos megtervezése nem nélkülözheti az 
epidemiológiai vizsgálatokat. Ennek érdekében a 2002 óta működő Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) több kutatást is kezdeményezett a város fiataljainak körében. Mivel ezen 
kutatások fő célja a helyi közösségek érzékenységének és problémamegoldó készségének 
növelése, a legfrissebb monitoring kutatás adatfelvételéhez egy komplex, az 
ifjúságszociológiai problematikát (szabadidő eltöltése, elégedettség, jövőkép, települési 
kötődés stb.) feltáró kérdőívet készítettünk.  
 
A minta kialakítását meghatározta, hogy Szolnok város alap-és középfokú; valamint 
felsőoktatási intézményeiben tanuló 12-18; illetve maximum 24 éves korcsoportot 
reprezentáló mintát kellett készíteni. A kérdőív önkitöltős jellegéből következett, hogy 
alapegységként az iskolai osztály szerepelt.  
A web alapú módszer használatával az informatika órákon volt lehetőség arra, hogy kitöltsék 
az osztályok a kérdőíveket. 
A kutatás adatfelvétele 2013 márciusában zajlott az alsó és a középfokú oktatási 
intézményekben N=2980 fős mintán.  
Részletesen a kutatás alábbi eredményeit összegezzük: 

1.1. Értékek a szolnoki fiatalok körében 
1.2. Értékek és választások - drogpolitika 
1.3. Kapcsolati és problémamegoldó hálók (család-közösség-iskola) 
1.4. A dohányzás és alkoholfogyasztás jellemzői 
1.5. A drogfogyasztás jellemzői (illegitim drogfogyasztás) 
1.6. Szabadidős tevékenységek és lehetőségek 
1.7. Biztonságosak-e a bulik Szolnokon? 
1.8. Zárógondolatok, közpolitikai lépések 
 
1.1. Értékek a szolnoki fiatalok körében 
A 2009-es és a 2013-as felmérés értékszociológiai vizsgálatai érdekes tendenciákat mutatnak. 
Egyrészt a 38 érték-fogalom közül hat ragadt meg az 50 pont alatti (kevésbé elfogadott) 
intervallumban, másrészt a klasszikus értékvilágban viszonylagos stabilitás mutatkozik.  
Mindez különösen azért érdekes, mert a szocializáció folyamatát figyelve a fiatalok 
értékvilágának alakulása tulajdonképpen kismértékben a felnőtt társadalom gondolkodásának 
lenyomata is egyben. Fejezetünkben erre a felvetésre építjük fel gondolatainkat. 



 8 

3.tábla Értékszociológiai összefüggések 100 fokozatú skálán  
 

 elem-
szám 
2013 

átlag 
2009 

átlag 
2013 

Mennyire fontosak 
számodra az alábbiak? 
[A kisebbségek 
védelme] 

2368 28 31 

Mennyire fontosak 
számodra az alábbiak? 
[Rasszizmus-
ellenesség] 

2304 48 42 

Mennyire fontosak 
számodra az alábbiak? 
[Hírnév] 

2343 58 46 

Mennyire fontosak 
számodra az alábbiak? 
[Részvétel a 
közügyekben] 

2309 51 47 

Mennyire fontosak 
számodra az alábbiak? 
[A másság elfogadása] 

2375 40 48 

Mennyire fontosak 
számodra az alábbiak? 
[A hagyományok 
tisztelete] 

2378 46 49 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? 
[Származás] 

2321 63 54 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [A 
szegények segítése] 

2372 54 59 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Nemzeti 
érzés, 
magyarságtudat] 

2327 66 63 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Segíteni 
másokon, hasznos 
élet] 

2327 64 64 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [A vidék, 
ahol élsz] 

2294 63 64 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [A 
törvények betartása] 

2338 72 63 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? 
[Hazaszeretet] 

2348 67 67 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Szépség, jó 
megjelenés] 

2337 73 67 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [A tanárok 
tisztelete] 

2365 69 69 

Mennyire fontosak 2343 69 69 

számodra az 
alábbiak? [Pénz, 
anyagi javak] 
Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Tulajdon] 

2321 73 72 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? 
[Önmegvalósítás, 
kreatív élet] 

2328 72 73 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Érdekes, 
változatos élet] 

2356 77 75 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? 
[Szórakozás] 

2340 77 75 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Munka] 

2330 71 75 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Belső 
harmónia] 

2356 77 76 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Az igazság 
érvényesülése] 

2362 76 77 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Jó 
kondíció, egészség] 

2351 75 77 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Békés 
világ] 

2358 78 78 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Sikeres 
élet] 

2346 78 78 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Szerelem] 

2345 79 78 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Tudás] 

2337 77 80 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? 
[Őszinteség, 
egyenesség] 

2342 78 81 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? 
[Szabadidő] 

2339 80 82 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [A szülők 
tisztelete] 

2373 80 82 
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Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? 
[Szabadság] 

2319 78 83 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? 
[Becsületesség] 

2367 84 83 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Biztonság] 

2356 86 84 

Mennyire fontosak 2360 87 84 

számodra az 
alábbiak? [Bizalom] 
Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Barátság] 

2380 87 86 

Mennyire fontosak 
számodra az 
alábbiak? [Család] 

2366 85 87 

 
Az 50 pont alatti intervallumban egyrészt gyengült a rasszizmus-ellenség támogatása, 
másrészt erősödni látszik a kisebbségek védelmének és a másság elfogadásának értéke1. 
Ehhez a tendenciához (igaz már az 50 ponton felüli értéksávban) jól kapcsolódik a szegények 
segítésének az emelkedő fontossága, illetve a ,,segíteni másokon, hasznos élet” jellemző stabil 
elfogadása is. 
 
A közügyekkel, civil ügyekkel (egyszóval a társadalmunkkal) összefüggésben két negatív 
tendencia látszik erősödni. A közügyektől való további elfordulás mellett megfigyelhető az, 
hogy 2009-2013 között 9 ponttal csökkent a törvények betartásával kapcsolatos érték2.  
 
Ilyen mértékű esésre a hírnév kategóriában és a származás értékként való felfogásában volt 
még példa. Kisebb csökkenést tapasztaltunk a ,,szépség, jó megjelenés” kategória 
támogatásában is. A kreatív, önmegvalósító és az érdekes, változatos életfelfogás között 
2009-ben még 5 pont volt az utóbbi javára, most már csak kettő (kismértékben emelkedett az 
önmegvalósító életfelfogás értéke). 
 
A fenti posztmodernhez kapcsolódó individuális értékek csökkenése mellett megfigyelhető 
az, hogy a szabadság, a munka, a tudás és az egészség fontossága emelkedett; némiképpen 
csökkent a bizalom és a biztonság értékének erőssége.  
Mindezek mellett a család és a szülők értékelésének növekedése azt mutatja, hogy a család, a 
közösség tudja kezelni a bizalom és a biztonság csökkenéséből adódó esetleg felmerülő 
problémákat.  

                                                 
1 A kisebbségekkel és a másággal kapcsolatos érzések a középiskola éveiben bizonytalanabbnak tűnnek. 
2 A Magyar Ifjúság 2012-es tanulmánykötet anyaga alapján azt látjuk, hogy a jó állampolgár-képhez leginkább 
az kell, hogy tartsuk be a törvényeket, kisebb mértékben szükséges hozzá az, hogy támogassa a szegényeket és 
aktív legyen a közösség érdekében. Oross Dániel: Társadalmi közérzet, politikához való viszony. 283-313. In: 
Magyar Ifjúság 2012. Szerk. Székely Levente. Budapest 2013.  
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A szolnoki fiatalok körében leginkább gyakorinak tartott értékszociológiai térkép - a látens 
struktúrát feltáró faktoranalízis segítségével - 6 olyan tematikus érték-blokkal jellemezhető, 
amelyeket az érték-típusok együttes preferálása alapján különülnek el.  
A többváltozós módszer alapján annak megfelelően tudjuk jellemezni a válaszadók vizsgált 
csoportjait3, hogy melyek azok a csoportok, amelyek az átlagosnál jobban (vagy az átlagostól 
kevésbé eltérően) jellemzik a teljes mintát leíró választott érték-típusokat, amelyek 
/elgondolásunk szerint/ jól kapcsolódnak egy motivációs rendszerhez is.  
Az egyik legismertebb ilyen strukturált rendszert Abraham Maslow alkotta meg. A 
faktoranalízis alapján elkülönült típusok elnevezésében igyekszünk az általa megalkotott 
kategóriáknak megfelelő elnevezést találni: 

1. típus: biztonság, védelem, önmegvalósítás -- az alapvető értékekhez kapcsolódó 
/elvont/ tényezők (Pl. bizalom, becsületesség, barátság, biztonság, igazság, kreatív 
élet, változatos élet ) 

2. típus: Szeretet és összetartozás; biztonság (Pl. tulajdon, pénz, szülők tisztelete, 
szerelem, sikeres élet)  

3. típus: A közösséghez kapcsolódás – a múlt és a jelen (hagyományok és közügyek)  
4. típus: A segítés miliője (Pl. kisebbségek védelme,  a másság elfogadása) 
5. típus A helyhez való kötődés (vidék és település) 
6. típus Normakövetés (tanárok tisztelete, törvények betartása)  

Az érték-típusok alkotóelemeit prioritás-sorrend szerint vizsgálva láthatjuk, hogy a bizalom-
barátság-biztonság-becsületesség4 (a legerősebb magyarázó varianciával bíró faktorban) a 
vezető tényező.  
Fontos, hogy a tudás és a kreatív, változatos élet azonban nincs vezető helyen (bár az első 
csoportban vannak ezek az értékek is). A második érték-típusban alapvetően a pénz-tulajdon-
szépség hármassága5 jelent prioritást.  
Mindezeken túl a hagyomány, a vidék, a kisebbségek védelme és a törvények elfogadása 
jelentett erősebb prioritást.  
Összességében azt látjuk, hogy egy klasszikusan értékorientált (ahol a biztonság különböző 
megítélése az alapértékekhez szorosan kapcsolódik) ifjúsági közösséggel van dolgunk 
Szolnokon.  
 

4. tábla 

Az érték-típusok együttes preferálása a szolnoki fiatalok körében 2013-ban (Principal Component 
Analysis - rotált faktor score-ok)  

 1.típus 
(faktor) 

2.típus 
(faktor) 

3.típus 
(faktor) 

4.típus 
(faktor) 

5.típus 
(faktor) 

6.típus 
(faktor) 

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Bizalom] ,847      
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Barátság] ,827      
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Biztonság] ,824      
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? 
[Becsületesség] 

,797 
   

  

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Őszinteség, 
egyenesség] 

,763 
   

  

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Szabadság] ,794      
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Szabadidő] ,777  

  
  

                                                 
3 A 6 típus az eredeti itemek (36) információértékének 69 százalékát őrizte meg. Két itemet a nem illeszkedő 
score értékek miatt nem vettünk be az elemzésbe. 
4 Mint örök emberi értékek. 
5 Ebben a sorrendben elgondolásunk szerint a szépség tömegkommunikációs hatásként értelmezhető. Ide 
sorolhatóak a szórakozáshoz (rekreációhoz) kapcsolódó értékek, cselekvések is. 
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Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Belső 
harmónia] 

,737 
 

 
 

  

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Békés világ] ,713      
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Az igazság 
érvényesülése] 

,710 
  

   

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Tudás] ,706      
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Érdekes, 
változatos élet] 

,702 
  

   

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? 
[Önmegvalósítás, kreatív élet] 

,678 
  

   

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Pénz, anyagi 
javak]  

 ,690 
 

   

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Tulajdon]   ,527     
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Szépség, jó 
megjelenés] 

 ,481 
 

   

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Sikeres élet]  ,475     
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [A szülők 
tisztelete] 

 ,397 
 

   

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Szórakozás]  ,383     
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Szerelem]  ,302     
Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [A 
hagyományok tisztelete] 

 
 

,532    

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Részvétel 
közügyekben] 

 
 

,487    

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [A 
kisebbségek védelme] 

 
  

,808   

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [A másság 
elfogadása] 

 
  

,770   

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [Segíteni 
másokon, hasznos élet] 

 
  

,514   

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [A vidék, ahol 
élsz] 

 
  

 ,808  

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [A település, 
ahol élsz] 

 
  

 ,789  

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [A törvények 
betartása] 

 
  

  ,571 

Mennyire fontosak számodra az alábbiak? [A tanárok 
tisztelete] 

 
  

  ,567 

Magyarázott variancia hányad –százalékban 33 9 9 8 6 4 
 
A középiskolások (főként a gimnazisták) körében a biztonság-védelem-önmegvalósítás 
(tudatosabb magatartásnak minősíthető) értékfaktor támogatása vezet leginkább. Az általános 
iskolások körében ez a típus még kevésbé, de a többi érzékelhetően jobban jelen van.  
A szeretet és összetartozás; biztonság néven összevont értékkategóriákat, valamint a földrajzi 
helyhez kötődő válaszokat főként az általános, a szakképző és a szakközépiskolai válaszadók 
jelölték meg.  
A közösséghez kapcsolódás jelentése és jelentősége, valamint a normakövetés elsősorban az 
általános iskolában fontos. A segítés miliője a gimnazisták és az általános iskolások körében 
számottevő.  
Érdekes kettősség uralkodik a nemek között: a lányok inkább támogatják a biztonság-
védelem-önmegvalósítás hármasságához tartozó értékeket, a fiúk viszont inkább kedvelik a 
szeretet és összetartozás; biztonság elnevezésű értékcsoportot. 
Erről a megállapításról a ,,férfias nők, nőies férfiak” elnevezésű szerepváltozások jutnak 
eszébe az elemzőnek. A fiúk támogatják inkább a közösséghez és a helyhez való kapcsolódás 
értéktípusokat, a lányok körében népszerűbb a segítés és a normakövetés kategória. 
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Más kérdéskörben viszont azt látjuk, hogy a lányok mutatkoznak érzékenyebb,,almintának”.  
Arra a kérdésre, hogy mit tekint a fiatal korosztály legfontosabb problémájának néhány 
választípus (pl. probléma az étkezési zavar, önértékelés, társas kapcsolatok, testi adottságok, 
pályaválasztás, szeretethiány) egyértelműen azt bizonyította, hogy a lányok 
problémásabbnak6 látják a helyzetet azokban a csoportokban, amelyekben mozognak, 
tevékenykednek7. 

 
5.tábla Generációs problémák megítélése étkezési 

zavar 
önértékelési 
probléma 

társas 
kapcsolatok 

testi 
adottságok 

pályaválasztás szeretethiány 

fiúk 52 47 49 41 40 45 
lányok 62 58 58 43 48 55 

 
A problémacsokor generációs különbségei között a pályaválasztás témaköre jól mutatja a 
korszakhatárokat. A 18 éves vagy idősebb körében mindez 50 pontos (100 fokozatú skálán); 
fiatalabb korosztályok esetében ez az érték 10-15 ponttal alacsonyabb. 
Ezzel a felnőtt életkezdéssel is kapcsolatban lévő (,,kapunyitási”) kérdéssel is összefüggésben 
lehet az, hogy az önértékelési zavar probléma 58 pontot jelent ebben a korosztályban, 
szemben a fiatalabbak közel 50 pontos értékével. 
 
Úgy látjuk, hogy a válaszadó korosztály problémái között tulajdonképpen a pályaválasztás és 
a testi adottságok nem kerültek fel a problématérképre. Összességében azt tapasztaltuk, hogy 
a gimnazisták (talán a továbbtanulás okozta fokozott stressz miatt) sokkal inkább jeleztek 
problémát (pl. magas értékkel a pályaválasztást és az étkezési zavar). A fiatalabb 
korosztályokban ez a két tényező még kevésbé jelentett problémát.  
 
6. tábla Korosztályos problématérkép 100 fokozatú skálán (0=egyáltalán nem, 100=teljesen) 

 
gimnázium szakközépiskola szakiskola 8 általános  

étkezési zavar 62 55 48 57 

önértékelési problémák 60 52 43 49 

társas kapcsolatok 58 53 45 53 

testi adottságok 48 44 38 37 

pályaválasztás 55 41 38 39 

szeretethiány 54 50 44 50 

 
A korosztályok adatai a felnőtté válás útján lévő demográfiai csoportok véleményét tükrözik. 
A 18 évesek vagy idősebbek jobban magukénak érzik a biztonság-védelem-önmegvalósítás 
hármasságához kapcsolódó értékeket.  
A szeretet, összetartozás, biztonság nagyon lényeges elem a 17 év alatti fiatalok 
értékrendszerében. A 15 év azonban egy érdekes kor(szak)határnak számít.  
Az ennél fiatalabbak körében még prioritás a közösség, a hely, a segítés miliője és a 
normakövetés, később azonban ezek támogatása már alacsonyabb a korosztályok körében. 
 
Izgalmas átgondolni az érték-típusokat a tanulmányi eredmény önértékelése szempontjából. 
Azt látjuk, hogy ahol az önértékelés az inkább jó kategória irányba mozdul el, ott a biztonság-
védelem-önmegvalósítás típus támogatása erősebb.  

                                                 
6 Persze az is egy megközelítés lehet, hogy a nemi szerepeknek megfelelően jobban aggódnak… 
7 Megjegyezzük, hogy a korosztályos problémacsomagban megjelenő több változó kapcsolatban lehet azzal is, 
hogy az értékek között hangsúllyal volt jelen a biztonsághoz kapcsolódó értékkategória.   
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Azoknál a válaszadóknál, ahol a tanulmányi eredmény értékelése a közepes eredményt éri el, 
a szeretet és összetartozás, biztonság csoport vezet. A közösség és a segítés, illetve a 
normakövetés a jó tanulóknak fontos, a hely szellemisége pedig az inkább közepes diákoknak 
lényeges.  
 
A válaszadó diákok szüleinek végzettsége alapján azt mondhatjuk, hogy ahol az édesanyának 
valamilyen diplomája van, a gyermek előszeretettel választja mindkét; az életstratégiák 
meghatározásában fontos értéktípust (a biztonság-védelem-önmegvalósítás és a szeretet és 
összetartozás; biztonság típusok).  
További fontos megállapítás az, hogy a(z anyai) diploma erősíti a segítés és a közösség és a 
normakövetés értékként való megközelítését, de gyengíti a hely (tér) megtartóerejét. 
 
Hasonló összefüggések figyelhetők meg akkor, amikor az apa iskolai végzettségét és a 
gyermek értékválasztását vizsgáljuk. Egy ,,apró” különbség azonban feltűnő: a maximum 8 
osztályt végzett édesapák gyermekei körében a  biztonság-védelem-önmegvalósítás érték-
típus támogatása hasonló értékű a diplomás gyermekek körében tapasztaltakhoz.  
Mivel ilyen hasonlóságot a 8 osztályt végzett édesanyák körében nem láttunk azt mondhatjuk, 
hogy az alacsonyabb iskolai végzettség esetén az édesapa véleménye, értékfelfogása ebben a 
szegmensben erősebb, mint az édesanya hatása. 
 
Mindezek alapján megfogalmazhatjuk azt a közpolitikai elvárást, hogy a közösség, a segítés 
és a normakövetés a fiatalok körében támogatott kategóriákat jelentenek (és példaértékű dolog 
az, hogy erre ifjúságpolitikai cselekvéseket építenek).  
 
A tér, a hely kérdése gyakorlatilag addig tartozik a 17 éves vagy fiatalabb demográfiai 
csoportban tartozik a támogatott körbe, a felnőttkor határán a biztonság-védelem-
önmegvalósítás hármasságához tartozó értékkategóriák (közöttük a tudás és a kreatív, 
változatos élet) erősödnek fel. Mindez a diplomás szülői háttérrel fokozottan érvényes. 
 
A százfokozatú skálára transzformált értékek átlaga azt mutatja, hogy a szolnoki diákok 
jelentősen kisebb (100 fokozatú skálán 35 pont) hajlandóságot mutatnak a végleges 
“szolnokivá váláshoz”, mint azok, akik a külföldi kategóriát választották (51 pont).  
Hasonló értéket kapott a mennyire szeretnéd, ha tanulmányaid után a városban telepednél le 
kérdés is.  
 
Az az érdekes, hogy a korábbi évtizedekben Budapest említése mindig szignifikánsan 
magasabb volt, mint Szolnok értékei. 2013-ban úgy tűnik, hogy Budapest szerepét a külföldi 
célú mobilitási dimenzió vette át. Szolnok adatairól pedig azt kell mondanunk, hogy az elmúlt 
4 évben, tendenciájában nem változott annak ellenére sem, hogy az értékszociológiai 
vizsgálatokban a vidék és a település fontossága jelen van a fiatalok körében. 
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7. tábla Mennyire szeretnél tanulmányaid után Szolnokon letelepedni?  
 

 Általános 
iskola 

szakiskola Szak-
középiskola 

Gim-
názium 

100 fokozatú skála átlagpontja 
2009 

44 36 39 27 

Mennyire tartod valószínűnek, 
hogy Szolnokon telepedsz le? 
100 fokozatú skála átlaga - 
2009 

46 40 38 27 

100 fokozatú skála átlagpontja 
2013 

45 31 33 27 

Mennyire tartod valószínűnek, 
hogy Szolnokon telepedsz le? 
100 fokozatú skála átlaga - 
2013 

45 32 33 28 

 
 
Az adatok azt mutatják, hogy a kötődés erőssége az általános iskolások körében (a válság 
ellenére) megfelelő bázissal van jelen, ezért a jövőben javasolt a célzott korosztályi és 
,,követő” közösségépítő (civil) rendezvények tartása. Úgy gondoljuk, hogy ezen fejlesztő 
programok után alapozódhat meg az az érzelmi kohézió, amely a különböző mobilitási pályák 
megtétele után (előtt-mellett) a szolnoki fiatal (felnőtt) a szülőváros vagy a térség kínálatából 
szeretne majd választani vagy újraválasztani. 

 
1.2. Értékek és választások – drogpolitika 
Ha a droggal kapcsolatos válaszokat nézzük, akkor azt kell látnunk, hogy a fiatalok körében 
erős a hit azzal kapcsolatban, hogy a drog nem lehet megoldás a nehéz helyzetekben. 
Támogatott nézet az, hogy a drogozás sokkal veszélyesebb, mint az alkohol és a cigaretta.  
 
A válaszadók egyetértettek azzal az állításunkkal is, amely szerint a könnyű drogok 
legalizálása növelné a drogfogyasztást. A ,,nem a kábítószeres fiatalok a bűnösök, hanem a 
terjesztők” kategóriát is inkább elfogadták a válaszadóink.  
 
Az elemző számára azonban némileg meglepő, hogy a ,,keményen kell büntetni a 
fogyasztókat is, mert csak így lehet visszaszorítani a drogozást” állítást többen elfogadták, 
mint a ,,a büntetés nem jelent megoldást a drogfogyasztás megelőzésére” kategóriánkat (100 
fokozatú skála átlaga 60-45 pont)8. Az adatokat olvasván a fiatalok ismereteit drogos 
témákban az interakciók és a sztereotípiák kezelésének területén kellene javítani. 
 
Az alábbi táblázatból kiderül, hogy az iskolatípusok alapján az általános iskolai szereplők 
körében inkább a fiatal szereplők óvatos beállítódását figyelhetjük meg, a szakképző 
iskolások inkább a körükben jellemző magasabb fogyasztási ráta alapján a realitások talaján 
állnak, a gimnazisták pedig a tudatos válaszadók képét tükrözték. 
 
A lányok körében elfogadottabb az, hogy a drog veszélyes, illetve az is, hogy a droghasználat 
nem megoldás krízis esetén. A fiúkkal szemben inkább büntetéspártiak (100 fokozatú skálán 
62 pont 56-tal szemben).  

                                                 
8 A 18 éves vagy idősebbek körében a büntetés támogatásának értéke 100 fokozatú skálán 57 pont, szemben a 
többi korosztály átlagosan 62 pontjával. A büntetés nem lehet megoldás elvet azonban (bár a minta egésze nem 
támogatja) a 14 évesnél idősebbek intenzívebben pártolják. 
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Azonban a szolnoki fiúk bátrabbaknak és szókimondóbbnak; individualistábbnak tűntek a 
drogpolitikához kapcsolódó cselekvések megítélésében.  
Hat kérdésben támogató válaszaik, bár 50 pont alatti értékkel, de magasabb elfogadást 
mutattak, mint a lányok megfelelő adatai9.  

 
8. tábla Droghasználattal kapcsolatos atitűdök a 
szolnoki fiatalok körében 

Gimnázium Szakközép
-iskola 

Szakmunkás
képző iskola 

Általános 
iskola 

Bármilyen rossz helyzetbe is kerül valaki, a drog nem 
megoldás. 

88 78 74 80 

A könnyű drogok engedélyezése csak növelné a 
fogyasztást. 

67 65 61 67 

Nem a kábítószeres fiatalok a bűnösök, hanem a 
terjesztők. 

53 51 52 59 

Akinek szilárd hite van, az nem nyúl kábítószerhez. 79 70 68 74 
A drogozás sokkal veszélyesebb, mint az alkohol vagy a 
cigaretta. 

32 34 42 35 

Meg lehet érteni, hogy a kilátástalan helyzetben lévő 
fiatalok a drog felé fordulnak. 

38 42 41 32 

Minden kultúrának megvannak a kábítószerei, csak tudni 
kell használni azokat. 

31 36 40 40 

A drog olyan, mint a korábbi nemzedékeknek az alkohol. 22 29 38 31 
A drogozás része a modern szórakozásnak. 39 45 49 40 
A drogokat már úgysem lehet visszaszorítani. 38 37 40 46 
Ha valaki csak a könnyű drogot próbálja ki, akkor sincs 
már visszaút. 

33 38 41 38 

Ha legalizálnák a könnyű drogokat, vissza lehetne 
szorítani a drogkereskedelmet. 

63 55 55 62 

Keményen kell büntetni a fogyasztókat is, mert csak így 
lehet visszaszorítani a drogozást. 

45 46 47 44 

A büntetés nem jelent megoldást a drogfogyasztás 
megelőzésére 

26 34 37 22 

Csak az igazán kemény drogot nem szabad kipróbálni, a 
marihuana nem tartozik ezek közé. 

36 43 48 45 

Felesleges annyi pénzt költeni a kezelésükre, a drogosok 
megérdemlik a sorsukat. 

88 78 74 80 

 
A szigorú vagy az enyhébb drogpolitika nagymértékben összefügg azzal az értékkategóriával, 
amit korábban a ,,törvények betartása” elnevezéssel illettünk. Ez a normakövető magatartás 
(mint érték) pártolása köszön vissza akkor, amikor a ,,keményen kell büntetni a fogyasztókat 
is, mert csak így lehet visszaszorítani a drogozást” válasz kapcsolatait vizsgáljuk. A 
drogfogyasztókat a válaszadók közel 37 százaléka mentesítené inkább a büntetés alól.  
Közel egyharmaduk viszont inkább az igen mellett teszi le a voksát. Harminchat százalékuk 
viszont egyértelműen a büntetés híve. 

                                                 
9 A választípusok: Minden kultúrának megvannak a kábítószerei, csak tudni kell használni azokat; A drog olyan, 
mint a korábbi nemzedékeknek az alkohol. A drogozás része a modern szórakozásnak. A drogokat már úgysem 
lehet visszaszorítani. Csak az igazán kemény drogot nem szabad kipróbálni, a marihuana nem tartozik ezek közé. 
Felesleges annyi pénzt költeni a kezelésükre, a drogosok megérdemlik a sorsukat. 100 fokozatú skála átlaga: 32-
46 pont. 
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9. tábla A normakövető magatartás egy értékpár függvényében 
 
Mennyire értesz egyet az alábbi 
állításokkal? [Keményen kell büntetni 
a fogyasztókat is, mert csak így lehet 
visszaszorítani a drogozást.] 

A törvények 
betartása 
értékpár 100 
fokozatú 
skálán 

 elemszám 

egyáltalán nem 56 418 
inkább nem 69 418 
inkább igen 75 610 
teljes mértékben 82 806 
átlag 73 2252 
 

A szolnoki fiatalok körében leginkább gyakorinak tartott drogfogyasztással és drogpolitikával 
kapcsolatos érték-térkép - a látens struktúrát feltáró faktoranalízis segítségével - 6 olyan 
tematikus csoporttal jellemezhető, amelyeket az érték-típusok együttes preferálása alapján 
különülnek el.  
A többváltozós módszer alapján annak megfelelően tudjuk jellemezni a válaszadók vizsgált 
csoportjait , hogy melyek azok a csoportok amelyek az átlagosnál jobban (vagy az átlagostól 
kevésbé eltérően) jellemzik a teljes mintát leíró választott típusokat. A faktoranalízis alapján 
elkülönült típusok elnevezésében az alábbi közös elnevezéseket találtuk ki. 
1. típus: ,,Bűnös drogfogyasztók” – normatív megközelítés (Pl. drogfogyasztás nem 
megoldás, a könnyű drogok engedélyezése növelné a fogyasztást, a drogozás veszélyesebb, 
mint az alkohol és a cigaretta, a fogyasztók büntetése ) 
2. típus: A drog pótszer I. – történelmi szemléletű – megengedőbb -  megközelítés (Pl. A 
drog olyan, mint a korábbi nemzedékeknek az alkohol, a drogozás a modern szórakozás része, 
a kilátástalanság vonzza a drogfogyasztást, nem lehet visszaszorítani a drogok terjedését)  
3. típus: A drog pótszer II. – egyéni felelősségű megközelítés (könnyű drogok 
legalizálása, a drogozás egyéni felelősség)  
4. típus: Nincs visszaút (A kapudrogok tiltása) 
5. típus A büntetés nem megoldás (A fogyasztás csökkentésében más irányokat kell 
alkalmazni I.) 
6. típus A terjesztők a bűnösök (A fogyasztás csökkentésében más irányokat kell 
alkalmazni II.) 
 
A faktor-score-k illeszkedése, értéke ebben a kérdésben is jól mutatja az értékrendet. Úgy 
gondoljuk, hogy jelzésértékű az, hogy az első (gyakorlatilag az önhibát kifejtő) csoportban a 
büntetés az utolsó tényező.  
 
A második faktorban pedig a szocializációs folyamatok kerületek hangsúlyosabb szerepbe. A 
,,tudni kell használni” cselekvés azt a nemzedékeken átívelő ,,szociális ivás” momentumot 
kapcsolja össze a drogfogyasztással, amit számos helyen (pl. Dzsumbuj) olvastunk a 
szociográfia műfajában. 
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10.tábla A drogfogyasztással és drogpolitikával kapcsolatos érték-típusok együttes 
preferálása a szolnoki fiatalok körében 2013-ban  (Principal Component Analysis - 
rotált faktor score-ok)  
 1.típus 

(faktor) 
2.típus 
(faktor) 

3.típus 
(faktor) 

4.típus 
(faktor) 

5.típus 
(faktor) 

6.típus 
(faktor) 

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? 
[Bármilyen rossz helyzetbe is 
kerül valaki, a drog nem 
megoldás.] 

,853      

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [A 
könnyű drogok engedélyezése 
csak növelné a fogyasztást.] 

,785      

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [A 
drogozás sokkal veszélyesebb, 
mint az alkohol vagy a 
cigaretta.] 

,708      

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? 
[Keményen kell büntetni a 
fogyasztókat is, mert csak így 
lehet visszaszorítani a 
drogozást.] 

,683      

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [A drog 
olyan, mint a korábbi 
nemzedékeknek az alkohol.] 

 ,816     

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [Minden 
kultúrának megvannak a 
kábítószerei, csak tudni kell 
használni azokat.] 

 ,783     

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [A 
drogozás része a modern 
szórakozásnak.] 

 ,710     

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [Meg 
lehet érteni, hogy a 
kilátástalan helyzetben lévő 
fiatalok a drog felé 
fordulnak.] 

 ,665     

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [A 
drogokat már úgysem lehet 
visszaszorítani.] 

 ,550     

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [Ha 
legalizálnák a könnyű 
drogokat, vissza lehetne 
szorítani a 
drogkereskedelmet.] 

  ,701    

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? 
[Felesleges annyi pénzt 
költeni a kezelésükre, a 
drogosok megérdemlik a 

  ,650    
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sorsukat.] 
Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [Csak az 
igazán kemény drogot nem 
szabad kipróbálni, a 
marihuana nem tartozik ezek 
közé.] 

  ,512    

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [Ha 
valaki csak a könnyű drogot 
próbálja ki, akkor sincs már 
visszaút.] 

   ,774   

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [A 
büntetés nem jelent 
megoldást a drogfogyasztás 
megelőzésére] 

    ,795  

Mennyire értesz egyet az 
alábbi állításokkal? [Nem a 
kábítószeres fiatalok a 
bűnösök, hanem a terjesztők.] 

     ,717 

Magyarázott variancia hányad 
–százalékban 

21 19 9 8 8 7 

 
A korosztályok alapján azt látjuk, hogy a 18 éves vagy idősebb nemzedék jobban elfogadja a 
,,bűnös drogfogyasztók” csoportba tartozó kategóriákat, mint más korosztályok10. A terjesztői 
bűnösséget inkább a 17 évesnél fiatalabbak támogatják.  A kapudrogok tiltásának támogatása 
a 15 évnél fiatalabbak számára elfogadottabb. A drog(ozás), mint pótszer, pótcselekvés 
elfogadása a 16-17 éves korosztály számára tűnik természetesebbnek.  
 
A lányok tűnnek megosztottabbnak a drogfogyasztás büntetése terén. Ők azok, akik inkább 
elfogadják a ,,bűnös drogfogyasztók” és a ,,büntetés nem megoldás”, valamint a terjesztők a 
bűnösök faktort is. A fiúk körében inkább az elfogadás dimenzió mentén látjuk az értékeket. 
A fiúk azok, akik inkább indokolják a drogfogyasztást történelmi valamint egyéni 
aspektusból, de ők azok, akik a kapudrogok fogyasztását is tiltanák. 
 
Érdekes, hogy a gimnáziumi válaszadók fogadják el leginkább a ,,bűnös drogfogyasztók” 
képet. A szakközépiskolai és a szakképzős almintában a drogfogyasztáshoz kapcsolódó 
értékpárokban gyakran megjelenik a történelmi és az egyéni felelősség, illetve a kapudrogok 
tiltása. Az általános iskolások körében a bűnös terjesztők és fogyasztók mellett a kapudrogok 
tiltása is megjelenik. 
 
Válaszadóink droggal kapcsolatos saját ismereteiket 100 fokozatú skálán 58 pontra becsülték. 
A racionális fogyasztás irányába mutató, inkább büntetéspárti drogfogyasztással kapcsolatos 
nézetek véleményünk szerint ebből a viszonylag magas droggal kapcsolatos saját 
ismertszintből is levezethetők. 
Mivel az órákon a drog téma kevésbé van napirenden (100 fokozatú skála átlaga 35 pont) a 
fenti saját ismeretszintet vélhetően az internet, a televízió csatornái, illetve a kortárs csoportok 
jelentik. 
 

                                                 
10 12-13 évesek ezt a kategóriát az érettségiző vagy már érettségizett csoportokhoz hasonlóan támogatták. 
Érdekes, hogy a 18 évesek vagy idősebbek körében a többi korosztályhoz képest markánsabb támogatása van a 
,,büntetés nem megoldás” faktornak is. 
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1.3. Kapcsolati és probléma megoldó hálók (család-közösség-iskola) 
A jól ismert 100 fokozatú skálán vizsgálva a kérdést azt látjuk, hogy diákjaink számára 
probléma esetén felmerülő segítő háló jól láthatóan elszakadt. A szülő, testvér, barát, segítő 
hármast inkább választanák; az iskolához és az egészségügyhöz kötődő személyeket, 
szereplőket viszont már kevésbé preferálják valamilyen krízis esetén. 
 
A kortárs segítők szerepe viszont probléma esetén felértékelődhet, hiszen egy kortárs segítő 
az osztály/baráti közösség megbecsült személyisége. Ő lehet drogprobléma terén az az 
(iskolai) szereplő, aki híd szerepben van a fogyasztó és a gyógyító (az individuum és a 
közösség) között.  
 
11. tábla Segítő háló iskolatípusonként 100 fokozatú skálán (0=egyáltalán nem, 
100=teljesen) 
 gimnázium szakközépiskola szakmunkásképz

ő/szakiskola 
általános iskola átlag 

szociális munkás 7 8 10 10 9 
[nevelési tanácsadó 10 11 14 15 13 
HSZK 
Drogkonzultációs és 
Információs Központ  

13 13 16 17 15 

drogambulancia 16 13 14 17 15 
tanárok 14 14 16 17 15 
védőnő 13 14 12 20 15 
ifjúsági orvos 19 16 14 20 18 
osztályfőnök 17 16 21 21 19 
iskolai pszichológus 23 17 18 20 20 
kortárs segítő 23 20 15 20 21 
háziorvos 23 22 22 27 24 
testvér 49 45 42 39 44 
barát/barátnő, akivel 
együtt jársz 

62 58 54 42 54 

barátok 65 59 50 47 56 
szülő(k) 66 59 53 68 63 

 

Az ifjúsági csoportok a válaszok szerint lényegében szabadon dönthetnek a személyiséghez 
inkább kötődő kérdésekben, amelyek a kortárs kapcsolatokat (mikor mész haza a buliból és a 
kivel barátkozol kérdéskörét) jelentik (100 fokozatú skála átlaga: 81-82 pont).  
 
A következő – főként a mobilitás lehetőségeihez kapcsolódó - kategóriákban azonban már 
erősödik a szülői kontroll: tanulásra fordított idő, szabadidő eltöltése (100 fokozatú skála 
átlaga 73-78 pont). 
A zsebpénz kérdése (100 fokozatú skála átlaga 70 pont) azt mutatja, hogy válaszadóink szülei 
(a fentiekhez képest) ebben pénzügyi és biztonsági kérdésben igyekeznek maguknál tartani a 
döntési kompetenciákat. 
 
A milyen szerepük volt a szüleidnek abban, hogy ebbe az iskolába jöttél tanulni kérdésben a 
válaszadók egyrészt a közös döntést (együtt beszéltük meg, hogy melyik iskola legyen – 
53%), másrészt a gyermeki választást (érdeklődtek, hogy mit választottam – 22%), illetve a 
szülői akarat érvényesítését (lényegében ők választották ezt az iskolát - 14%) hangsúlyozták.  
 
A kérdés válaszainak elemzésekor úgy tűnik, hogy az általános iskola kapcsán sokkal inkább 
a szülő választ.  
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Megjegyezzük azt is, hogy a középiskola küszöbén megnövekszik a ,semmilyen, nem 
törődtek a továbbtanulásommal” és az ,,érdeklődtek, hogy mit választottam” motívum 
választási aránya. Ezen kategóriák leginkább a szakiskolai és a szakközépiskolai 
jelentkezőkre voltak jellemzőek. A szülők leginkább az általános iskolákat és a 
gimnáziumokat nézték meg (és később választották is) személyesen is.  
 
A szülői minták között a demokratikus dimenzióba (közös szabályalakítás) a minta 
kétharmada tartozik bele. A megengedő nevelés családi modellt hozzávetőleg a minta 13 
százaléka, a kényeztető, babusgató viszonyt a válaszadók 15 százaléka, a szabályok 
betartására és a büntetésre alapozott nevelési viszonyt a válaszadók mintegy tizede jelzett.  
 
A családok napi rutinjára inkább a sok beszélgetés, a gyakori együttlét és a közös házimunka 
végzése jellemző. Mindezek mellett a közös vacsora és az együttes tévézés és a kirándulás is 
jellemző. A közös tanulás azonban már az általános iskolában is kevésbé divat a családok 
körében.  
Általában a fiatalok megfelelőnek értékelték a tanítás színvonalát. A tanárok többé-kevésbé 
igazságosak, és a diákok véleménye is ,,átcsordogál” a közoktatás alakítóihoz. Mindezeken túl 
jó osztályközösségek vannak a városban.  
 
12.1 tábla Az iskola értékelése 100 fokozatú skálán 2013-ban (0=egyáltalán nem elégedett, 
100=teljes mértékben elégedett) 
 
 …milyen a 

tanítás 
színvonala 

…mennyire 
igazságosak a 

tanárok 

…mennyire 
veszik 

figyelembe a 
diákok 

véleményét 

…mennyire 
jössz ki az 

osztálytársaiddal 

...milyen a 
diákélet 

gimnázium 79 67 64 83 74 
szakközépiskola 62 52 50 74 61 
szakmunkásképző/szakiskola 58 49 49 72 61 
általános iskola 74 60 59 82 70 
átlag 70 58 56 79 67 

 
12.2 tábla Az iskola értékelése 100 fokozatú skálán 2009-ben (0=egyáltalán nem elégedett, 
100=teljes mértékben elégedett) 
 

 

…milyen a 
tanítás 

színvonala 

…mennyire 
igazságosak a 

tanárok 

…mennyire 
veszik figyelembe 

a diákok 
véleményét 

…mennyire 
jössz ki az 

osztálytársaiddal 

...mennyire 
vagy elégedett 
az iskola által 

kínált 
programokkal 

Gimnázium 62 53 48 79 55 
szakközépiskola 65 58 51 77 70 
szakmunkásképző, 
szakiskola 

68 59 59 84 56 

általános iskola 63 50 75 75 75 
átlag 64 55 51 78 60 

 
A tanítás színvonalának diák szempontú értékelése összességében 6 pontos javulást jelez. Az 
iskolai szegmensekben mindez azonban nagyon különböző. Az általános iskolában (ahol 
2013-ban egy plusz évfolyamot is megkérdeztünk) 13 ponttal adtak magasabb értéket a 
tanulók, a gimnáziumban közel 20 ponttal emelkedett a színvonal a diákok megítélése szerint. 
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Az oktatás irányítói számára azonban fontos az, hogy a szakközépiskolában kismértékben, a 
szakiskolában pedig nagyobb mértékű (szubjektív) színvonalesés következett be.  
A fenti tendenciákat erősíti meg a ,,mennyire igazságosak a tanárok” kérdés adatai. A kérdés 
diákok által történő megítélése alapján azt mondhatjuk, hogy a gimnáziumokban és az 
általános iskolában javult ez az oktatási folyamatot jellemző dimenzió, csökkent viszont a 
szakközép és a szakiskolában.  
A diákok véleményének figyelembevétele leginkább a gimnáziumokban emelkedett. Stagnált 
a szakközépiskolákban és a tanulói értékelések alapján csökkenő tendenciát mutat a 
szakiskolákban és az általános iskolákban.  
 
Összességében azonban ez a kategória is növekedést mutat, ha a korábbi kutatás adataival 
hasonlítjuk össze. S, ha a diákélet fogalmát az iskola által kínált programokkal azonosítjuk, 
akkor hét pontos növekedést tapasztalunk. Mindez közel húsz pontos növekedést jelent a 
gimnáziumokban, 10 pontos esést a szakközépiskolákban, öt pontos növekedést a 
szakiskolákban és öt pontos esést az általános iskolákban. 
Az elmúlt négy év alatt csak az érték nem változott, amely az osztálytársak közötti 
partnerséget, barátságot monitorozza. Látható, hogy jó közösségek alakulnak Szolnok 
közoktatási intézményeiben.  
 
1.4. A dohányzás és alkoholfogyasztás jellemzői 
A minta 50 %-a már kipróbálta a cigarettázást, közülük 26 % rendszeresen cigarettázik, míg 
50 %-uk még soha nem dohányzott. Az általános iskolások körében kevésbé intenzív a 
dohányzás. A középiskolások csoportján belül a dohányzás legkevésbé a gimnazistákra, 
leginkább a szakiskolásokra és a szakközépiskolásokra jellemző. További sajátosság az, hogy 
a fiúk és a lányok dohányzási szokásai között gyakorlatilag nincs különbség. 
 
Az általános – és középiskolások csoportjában lényegesen eltér az alkoholfogyasztás 
intenzitása: a nagy mintában csupán 17 % volt azoknak az aránya, akik egyáltalán nem 
fogyasztottak még életükben alkoholt. A középiskolások csoportján belül az alkohol 
leginkább a gimnazistákra és a szakiskolásokra jellemző. A szülők iskolai végzettsége 
tükrében azt látjuk, hogy a gyermekek alkoholfogyasztási intenzitásában gyakorlatilag nincs 
különbség. 
 
A középiskolások alkoholfogyasztásának leggyakoribb helyszíne a kocsma vagy söröző, de 
sokan a discot és a házibulit is megjelölték, de gyakori az otthon történő ivás is. Ezek az 
értékek mindenképpen felvetik a szülői és a hatósági ellenőrzések kérdését.  
 
Mindenképpen elgondolkodtató, hogy – függetlenül a berúgás élményének szubjektív 
értelmezésétől – a minta fele az elmúlt 12 hónapban már érezte azt, hogy berúgott.  
Az elmúlt 30 napban a kérdezett italfajták fogyasztási gyakorisága közel azonos. Igen 
népszerű az égetett szesz, a sör, illetve bor.  
A legutolsó alkoholfogyasztás sör, bor és égetett szesz szerinti adatai azt mutatják, hogy egyik 
esetben sem ritka a nagyobb mennyiség fogyasztása.  
 
Az adatok arra utalnak, hogy az égetett szesz intenzívebb fogyasztása gyakrabban jár a 
berúgási élmény megismerésével. A visszajelzések alapján azt tapasztaltuk, hogy a sör és a 
bor, valamint az egymás után több ital fogyasztása közel hasonló berúgási gyakoriságot jelent.  
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A minta szerint alkoholos italokat azért vesznek az emberek, mert ,,jól akarják érezni 
magukat”. Minden ötödik válaszadó ,,a problémákról akar megfeledkezni”. Minden tízedik 
válaszadó viszont az alkoholfogyasztással „a közösségbe akar beilleszkedni”. 
 
Nagyon fontos tény azonban az, hogy a válaszadók 60 százaléka nem tartja drognak az 
alkoholt (hasonlóan az energiaitalhoz). Ennek megfelelően is cselekszik ezzel kapcsolatban. 
 
1.5. A drogfogyasztás jellemzői (illegitim drogfogyasztás) 
Azt a válaszadót, aki életében legalább egyszer már fogyasztotta az orvos által nem felírható 
drogok valamelyikét (marihuana vagy hasis; szipuzás, ragasztózás, extasy, LSD, 
Amphetamin, Heroin, kokain; anabolikus szteroidok, nyugtatók, altatók recept nélkül, 
gyógyszerek alkohollal; energia ital alkohollal; mefedron; Gina; MDPV; herbál; Potpuri; 
Spice; pentakristály; egyéb dizájner drog) az illegitim drogfogyasztók csoportjába soroltuk. A 
minta átlagában az illegitim drog fogyasztása 38 százalékos. 
 
Ha azonban a két leginkább elterjedt profilt (gyógyszerek alkohollal és az energiaital 
alkohollal) kivesszük az összevonásból, 18 százalékot kapunk. Mindez tendenciájában nem 
különbözik a 2009-ben mért adatoktól. 
 
Összességében azonban a drogtípusok terén hatalmas változás történt. Egyrészt a dizájner 
drogok vonatkozásában megjelent a vegyipar a folyamatban, másrészt az alkohol és a 
gyógyszer keverése más szerekkel is sokak számára jelenthet pótszert. Ezért mindenképpen 
gondolnunk kell a szülői felelősségre, valamint az alkoholárusító helyek ellenőrzésére is. 
A válaszadók diszkóban, illetve házibuliban jutott hozzá a szerhez, de előfordult az utca 
említése is.  
 
13. tábla Az illegitim drogfogyasztás (21 drogtípus) arányai a családi kommunikációs viszonyok 
megítélésének tükrében (sorszázalék) 
 

Nagyon közel állunk egymáshoz, és a rám vonatkozó 
szabályokat közösen alakítjuk. 

35 

Sok dolgot megengednek nekem, de nem igazán figyelnek rám 
oda. 

50 

Mindig odafigyelnek rám és kényeztetnek, de túlzásba viszik. 44 

A szülői tekintély nálunk nagyon fontos; ha megszegem a 
szabályokat, megbüntetnek. 

35 

 
Ebben a táblából is látszik az, hogy a drogfogyasztási arányok csökkentésének az egyik 
legfontosabb kulcsa a családi működés támogatása, a flow biztosítása (érzelmi és anyagi 
téren). 
 
A fenti ábra alapján megerősíthetjük Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus Inforádiónak 
adott állítását (2010.03.21). "Klinikusi életutam nagy tanulsága, hogy az ember, mint 
alapvetően társas lény  igényli, hogy legyen valaki, aki szereti, aki kötődik hozzá, akinek rá 
van szüksége. Ilyen kapcsolat megléte esetén kicsi az esély arra, hogy valakinek kisiklik az 
élete drogozásba, kémiai szerektől függésbe bonyolódik" – mondta a pszichológus. A 
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szolnoki tapasztalatok azt mutatják, hogy az életmód mellett a drogfogyasztásra is hatással 
van a szülőkkel kapcsolatos viszony. Azt látjuk, hogy a megengedő és a kényeztető ,,családi 
interakciós modell” inkább hajlamosít, a beszélgetéseken és a tekintélyelvű 
viszonyrendszereken alapuló családi kommunikáció azonban kevésbé erősíti a válaszadó 
drogfogyasztását. 
 
1.6. Szabadidős tevékenységek és lehetőségek 
A kérdőívben felsorolt 11 tevékenység közül a fiatalok gyakran sportolnak, órára is 
készülnek, valamint idegen nyelvet tanulnak. Legkevésbé valamilyen munkavégzés 
(közösségi munka; önkéntesség), a vallásgyakorlás kötik le az idejüket.  Fontos 
hangsúlyoznunk viszont azt, hogy az unatkozás (csavargás) lassan életformává válhat a 
fiatalok körében!  
A középiskolás és az általános iskolás tanulók szabadidős tevékenysége közel hasonló, 
azonban az órára való készülés, a nyelvtanulás a fiatalabbakra inkább jellemző, míg a bulizás 
vagy a kocsmázás, illetve a könyvtárlátogatás, illetve a közösségi munka már az idősebb 
középiskolások körében gyakoribb tevékenység. A tevékenységek gyakoriságát ötfokozatú 
skálán mértük (1 = majdnem mindennap, 2 = legalább hetente 1-2 alkalommal, 3 = havonta 
egyszer-kétszer, 4 = évente néhányszor, 5 = soha) és az eredményeket 100 fokozatú skálára 
transzformált átlagpontok alapján közöljük. 
 
A fiúk sokkal inkább töltik szabadidejüket munkával (talán a családi minta hatása). A lányok 
körében népszerűbb az olvasás, az idegen nyelv tanulása, valamint a könyvtárlátogatás. A 
jobb tanulmányi átlagú diákok nagyobb eséllyel olvasnak többet, illetve kötnek ki 
szabadidejükben moziban, könyvtárban. 
 
A kollégistákra inkább jellemző a könyvolvasás, a könyvtár, illetve a fokozottabb közösségi 
munka említése. A települési ifjúságpolitika tervezésekor azonban nagyon lényeges az, hogy a 
kollégisták körében a minta egészéhez képest nagyságrenddel nagyobb az ,,unatkozás” 
említése. 
 
Korosztályos szinten azt látjuk, hogy a 16-17 év vízválasztó az ifjúsági életmódban. Ekkortól 
erősödik meg a közösség szerepe (pl. kocsmázás11). A szabadidő kitöltetlenségéből adódó 
,,unatkozás” (mint életmódelem) azonban már 15-16 éves kortól jelen van. Igaz az is, hogy a 
sportlehetőségek városi fejlesztése; illetve az olvasással, a könyvekkel és az idegen nyelvvel 
kapcsolatos programok fejlesztése mindezen jelenségek ellen hathat. 

                                                 
11 Viszont csak szórványosan találjuk meg a kocsmázás másik ,,lábát” az önkéntes (közösségi) munkát. 
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14. tábla "Milyen gyakran csinálod a következő dolgokat ?" 100 fokozatú skála átlaga 
 

 18 vagy 
idősebb 

16-17 év 14-15 
éves 

12-13 
évesek 

sportolok, táncolok 82 88 91 89 
könyveket olvasok 
(nem tankönyvek!) 

16 20 33 49 

idegen nyelvet tanulok 87 94 95 95 
moziba járok 18 22 32 42 
,,kocsmázom" 67 48 21 14 
tanulok, készülök az 
órákra 

88 93 96 98 

könyvtárba járok 8 9 12 26 
vallási összejövetelre 
járok 

3 2 2 2 

különórára járok (nem 
nyelv!) 

7 6 11 11 

pénzkereső munkát 
vállalok 

17 7 4 3 

tevékenykedem egy 
közösségért 

10 11 15 15 

sétálok, csavargok a 
városban 

64 73 59 47 

 
A szabadidő eltöltésében leginkább a házibuli, a mozi, a diszkó, a sportpálya és az uszoda, 
valamint a plazák és a könnyűzenei koncert, illetve a drogmentes szórakozóhely támogatása 
jellemző (100 fokozatú skála átlaga 61-90 pont).  
 
A kocsma és a színház szerepét 50 pont alatt, 32, illetve 40 pontra - értékelték a válaszadók. 
Megjegyezzük, hogy főként a szakközépiskolások és a szakiskolások körében volt magasabb 
a kocsma ,,tetszési indexe” (100 fokozatú skálán 52-53 pont). A gimnazisták számára azonban 
a színház is igen kedvelt szombat esti térnek számít (100 fokozatú skála átlaga: 59 pont). 
 
A plázában különösen az általános iskolások töltenének el egy estét (100 fokozatú skála átlaga 
80 pont). A néptánc, hagyományőrző est szabadidős szerepének megítélése a minta egészében 
inkább negatív volt, de a gimnazisták inkább elmennének oda egy estére, mint a másik három 
alminta (100 fokozatú skála átlaga 21 pont). Fontos tudni, hogy ez az érték hasonló, mint a 
,,művelődési házak” elfogadása egy esti programra. A drogmentes szórakozóhelyeket főként a 
gimnazisták kedvelik. Érdekes, hogy a gyorsétterem-pártiak inkább a 17 évnél fiatalabbak, a 
18 vagy idősebbek már inkább a kávézót/teázót preferálják egy szombat esti időtöltés 
alkalmából.  
Figyelemre méltó, hogy a lányok között körében inkább jellemzőbb volt a színház, a pláza, 
valamint a néptánc és a drogmentes szórakozóhely választása. A fiúk sokkal inkább a 
kocsmák nagy látogatói lennének. A mozi-és házibuli pártján inkább a gimnazisták, 
,,diszkópártinak” pedig a szak-és szakközépiskolások tűntek.  
 

 

 



 25 

15. tábla: Szabadidős tevékenységi terek támogatása  korcsoportok szerint (száz fokozatú skála 
átlagában; 100-nagyon szívesen; 0-egyáltalán nem) 
 

 18 vagy 
idősebb 

16-17 év 14-15 éves 12-13 
évesek 

vallási közösség 5 4 6 5 
néptánc, hagyományőrző 
est 

13 12 11 11 

komolyzenei hangverseny 15 11 15 16 
könyvtár 11 10 14 13 
művelődési ház 12 11 12 16 
nyilvános internetező hely 16 22 35 42 
kocsma 60 42 15 6 
iskolai diszkó 13 26 48 69 
színház 42 36 43 43 
könnyűzenei koncert 48 47 39 36 
diszkó 54 62 54 55 
kávézó, teázó 74 74 77 74 
gyorsétterem 65 77 81 80 
drogmentes szórakozóhely 63 68 59 45 
plaza 41 64 83 80 
mozi 85 90 94 94 
sportpálya, uszoda, strand 83 85 86 87 
házibuli 88 90 84 87 

 
Az fenti adatok alapján azt látjuk, hogy a városi/kistérségi ifjúsági stratégiának fontos eleme 
kell legyen a sporttal, stranddal, mozgással kapcsolatos fejlesztések, programok 
összehangolása; hiszen azt látjuk, hogy minden korcsoportban a sport olyan hívószónak 
bizonyul, amire hallgatnak is a fiatalok. Ilyen hívószó például az általános iskola felső 
tagozatához tartozó korosztály számára az internet (és az ezzel kapcsolatos közösségi és 
játékoldalak) és az iskolai diszkó, valamint a 15-18 évesek számára a drogmentes 
szórakozóhely is. Az összehasonlításból látszik, hogy a fiatal felnőttkorhoz közeli 
szubkultúrában már inkább a beszélgetős helyeket hiányolják a városból a válaszadók.   
 
A hétköznapi életmódelemek között legkevésbé az olvasás és a bulizás jellemző (átlagosan 
egy órára becsülték a válaszadók az ezekkel a tevékenységekkel töltött időt). A tanórán kívüli 
tanulás és a számítógépes, netes alkalmazásokkal való foglalatosság napi két óra időtartamban 
becsülhető. Ez utóbbi a hétvégén azonban 3-5 órát is eléri. Tehát: a hétköznap is vezető 
képernyő-szórakoztatás és az internetes kapcsolattartás alapú tevékenységek további 
erősödése figyelhető meg. 
 
A városi közművelődési és sportolási kínálattal válaszadóink általában elégedettek. Az utóbbi 
évek történéseinek tükrében nem meglepő az, hogy leginkább a Szigligeti Színház, a plázák 
által biztosított lehetőségek (100 fokozatú skála átlaga 74-75 pont) váltottak ki támogatást a 
fiatalok körében. Az egyéb terek tükrében is komoly változások vannak. Az Aba-Novák 
Kulturális Központ értékelése 10 pontot javult az utóbbi 4 évben. Hasonló folyamatot látunk a 
Tisza Mozi tekintetében is. Tulajdonképpen minden intézmény megkapta a ,,befogadó” 
pontszámot. Azt gondolhatjuk, hogy az utóbbi esztendők elvárásai artikulálódtak; reagáltak az 
intézmények és átlépték a következő értéksávot. 
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16. tábla Elégedettség a települési közművelődési-szórakozási és sportolási kínálattal 100 
fokozatú skálán 
 

 Gimná-
zium 

Szak-
közép-
iskola 

szakiskola általános 
iskola 

Átlag 
2013 

Átlag 
2009 

Átlag 
2006 

A Gyerektanács és a Városi Diáktanács 
tevékenységével 

58 49 40 58 53 - - 

Megyei könyvtár programjaival 68 56 44 67 62 54 56 
Szigligeti Színház előadásaival  80 74 59 78 75 - - 
Aba-Novák Kulturális Központ 
programjaival 

65 62 55 70 65 55 58 

Tisza Mozi programjaival 64 62 61 66 64 54 57 
Plazák által biztosított lehetőségekkel 67 72 71 82 74 53 50 
Ifjúsági Ház által biztosított terekkel 63 57 51 59 59 69 63 
Városi sportlétesítményekkel (műfüves 
pálya, gördeszka pálya, teniszpálya stb.) 

64 66 67 72 67 62 57 

A szolnoki szórakozóhelyek kínálatával 61 63 64 68 64 - - 
A szolnoki szórakozóhelyek 
színvonalával 

58 49 40 58 53 - - 

 
Összességében egy olyan életmódmintát látunk meggyökeresedni a fiatalok körében, 
amelyben a képernyő - elsősorban a hétvégén - még mindig domináns. A video és a tv 
csatornák által felkínált képernyőfüggőségét az utóbbi években jelentős mértékben 
felerősítette a számítógép és az Internet12.  
 
Hangsúlyozzuk azt, hogy a helyi, bejáró és a kollégista fiatalok (láttuk, hogy Szolnok 
esetében igen erős az oktatás térségi vonzása) életmódjukból adódóan eltérően kapcsolódnak 
be a város közművelődési és kulturális tereinek látogatásába.  
 
Fontos ezért, hogy az ifjúságsegítés folyamatában erre a tendenciára tekintettel legyünk és a 
bejáró fiatalokkal (adott esetben) térkapcsolati szokásaiknak megfelelően kommunikáljunk és 
a helyi fiatalokat pedig ,,csaljuk ki a városi terekre”. 
 
1.7. Biztonságosak-e a bulik Szolnokon? 
Általában a fiatalok 5 fős társasággal járnak bulizni és jellemzően kocsival (17%) vagy gyalog 
(39%) térnek haza onnan. Mindez a bűnmegelőzési programban is fontos háttér-információ 
lehet. 
Összességében azt mondhatjuk el, hogy a szolnoki szórakozóhelyek biztonságosabbá tétele a 
város közönségének közös érdeke. Fiataljaink sokszor maguk is átéltek már fizikai vagy 
verbális erőszakot a bulik során. Fontos kérdés, hogy ezt ők miként dolgozzák fel? 
Figyelemreméltó javaslati támogatási értékkel rendelkezett az a kérdésünk, amely szerint 
kortárs segítőknek fontos terepe lehetne a hétvégi bulik terein való szolgálat. 
 
1.8. Záró gondolatok, közpolitikai lépések 
Ha a függőséget okozó szerek fogyasztására (új) kortünetként tekintünk az elmúlt 23 évben, 
akkor az eredmények értékelésében alkalmazhatjuk azokat a kategóriákat, amelyek az 
innovációk13 terjedéséhez kapcsolódnak. 
A különböző pótszerek által meghatározott új életmódmintát, ha diffúziós folyamatként 

                                                 
12 A szolnoki fiatalok 76%-ának van saját laptopja; 68 százalékának tévéje; 86 százalékának saját szobája és 47 
százalékának van nagyobb értékű sportszere, hangszere. 
13 A fogalmon ebben a kontextusban mozgást, folyamatot, változást értünk.  
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tekintjük, akkor meg kell említenünk az un. S görbét, amely a sikeres innovációk terjedését 
írja le. 
A görbe egyfajta fordított parabolaként azt jelzi, hogy az újítás terjedésének idő függvényében 
mennyien csatlakoznak az innováció alkalmazásához. A társadalmi ideáltípusok között az első 
az újítók (alig 3 százalékos) csoportja, akik a terjedés kezdetén már innováció alkalmazóknak 
tekinthetők. Ismert, hogy a diffúzió kezdete során a terjedési trend erős. 
 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – a hatályos Nemzeti Drog-ellenes Stratégia (NDS) 
struktúrájának megfelelően – az Egészségfejlesztés, drogmegelőzés területén folyó feltáró 
munka során az alábbi területekre koncentrált és az alábbi eredményekre jutott: 
 
2. Helyi közösségek színtere 
 
2.1. Országos adatok  
A West Balkán tragédia14 kapcsán került fókuszba a zenés, táncos rendezvények 
szabályozatlansága és a rendezvényeknek helyet adó helyszínek biztonsági ellenőrzésének 
hiánya. 2011. március 16-án lépett hatályba a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet, amelynek célja az alkalmi vagy rendszeres 
zenés, táncos rendezvények biztonságosabb megtartása, valamint a fogyasztók életének, testi 
épségének és egészségének védelme.  
 
Az esetet követően az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI)  a fiatalok éjszakai 
szórakozásának biztonsági kérdéseit vizsgálta 2012-ben. A kutatás eredménye feltárta, hogy a 
fiatalok a késő esti órákban indulnak el az éjszakába (a válaszolók mindössze 7 %-a indul el 
bulizni este nyolc óra előtt), és többségük hajnali 4 és 6 óra között ér haza. Divatos körükben 
az „alapozás” jelensége, valamint az úgynevezett „vonulás”, amikor egy éjszaka alatt akár 
több buliba is benéznek. 
A megkérdezettek 20 %-a minden hétvégén valamilyen buliban vezeti le a feszültséget. 
A kutatás megemlítette az úgynevezett „binge drinkinget”, azaz a rohamivást. Egyre 
gyakoribb, hogy 1-2 óra alatt eszméletvesztésig isszák magukat a fiatalok.  
A kutatásban részt vevők szerint nem a razziában kell keresni a biztonságos szórakozás 
kulcsát, sokkal inkább a prevencióban, például a szülők és pedagógusok hatásában, vagy a 
sportos életmódban. Meleg családi légkör, példamutató szülői és tanári magatartás, sportszerű 
életmód - ezek nyújthatnak alternatívát. A kutatók szerint megoldást jelenthetnek még a 
tinédzserdiszkók, ahol a 18 év alattiak alkoholmentesen szórakozhatnak délután. 
 
A helyi közösségi színtér kapcsán fontos megemlíteni, hogy 2012. január 1-én lépett hatályba 
az Országgyűlés által 2011. április 06-án elfogadott, a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásnak egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 
törvényt módosított formája. 
„A törvénymódosítás alapvető célja az volt, hogy minden zárt légterű, nyilvános helyen 
megtiltsa a dohányzást, és így védje a lakosságot a dohányzás egészségkárosító hatásaival 
szemben. A törvény értelmében teljes dohányzási tilalom vonatkozik a közoktatási 
intézményekre, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekre, egészségügyi szolgáltatókra, 
tömegközlekedési illetve belföldi közlekedési eszközökre és az ezekhez kapcsolódó 
várakozóhelyekre, játszóterekre és egyéb közforgalmú intézményekre. Kivételt képeznek ez 
alól a pszichiátriai intézmények (itt a kezeltek számára lehet zárt térben is dohányzó helyet 
kijelölni), a büntetés végrehajtási intézmények és a rendőrségi előállító helyiségek, fogdák 
                                                 
14 3 fiatal halt meg egy budapesti szórakozóhelyen, ahol pánik tört ki és a tömeg által kifejtett nyomástól 
megfulladtak. 
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(ezekben a fogvatartottak számára lehet zárt térben is dohányzó helyet kijelölni) illetve a 
szállodák szivarszobái.”15 
  
A törvény hatályba lépése után három hónapos türelmi időszak következett, a szabályt be nem 
tartókkal szemben szankciókat csak 2012. április 01.-t követően alkalmaztak.  
 
2.2.Helyi adatok 
A bűnügyi statisztikák kedvezőtlen jelenségei, a korábbi évek 12-18 éves korosztály körében 
végzett helyi ifjúságszociológiai felmérések eredményei azt mutatták, hogy a legális és 
illegális szerek esetében is a kipróbálás időszaka egyre korábbi időszakra esik és a fiatalok 
szórakozási szokásaiban növekvő negatív jelenségek mutatkoznak (közterületi rongálások, 
12-15 éves korosztály éjszakai szórakozóhelyeken történő megjelenése). Mindez alapján 
egyre inkább szükség mutatkozott a helyi társadalom szemléletformálásának olyan módjára, 
mely közvetlenül a családot éri el. 
 
2.2.1. Szülői Műhely 
Mindezen jelenségek következtében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Szolnok Városi Rendőrkapitányság szükségesnek ítélte a közös fellépést a fiatalok éjszakai 
szórakozását illetően. Ennek eredményeként a 2012. május 3-án megkötött együttműködési 
megállapodás rögzítette azokat az elképzeléseket, amelyek közösen koordinált megvalósítása 
során lehetőség nyílik arra, hogy pozitív változások történjenek.  
A folyamat kezdő lépéseként a városvezetés elindított egy közvetlen párbeszédet a 
lakossággal, illetve a családdal, mint rendszerrel, illetve az egyes rendszer elemekkel 
(családtagokkal) foglakozó szakmai szervezetek, intézmények bevonásával. Ez a párbeszéd a 
2012 májusában megrendezett Városi Szülői Fórum keretei között valósult meg. A 
városvezetés egy olyan közös gondolkodásba hívta meg a jelenlévő szülőket, szakembereket, 
mely meghatározná azokat a cselekvési területeket, melyek a negatív jelenségek kapcsán 
beavatkozást igényelnek. A közös gondolkodás a Szülői Műhely, mint helyi erőforrás-
szövetség mozgósítása mentén valósult meg.  
A folyamat következő szakasza, a közös megegyezésen alapuló vélemény kialakítása volt. A 
Szülői Műhely működése során 11 beavatkozási területet jelölt ki, melyek közül a fiatalok 
éjszakai szórakozása kiemelt téma lett. A 2012 júniusa és 2013 májusa között zajló egy éves 
közös munka eredményeként megszületett a Biztonságos Szórakozás Etikai Kódexének 
alapértékei (továbbiakban: Etikai Kódex), mint stratégiai dokumentum. 
Az Etikai Kódex ajánlásai alapján (szülőknek, szórakozóhely tulajdonosoknak, diákoknak, 
önkormányzatnak és önkormányzati intézmények szakembereinek), a biztonságos 
szórakozással és éjszakai élettel kapcsolatos konkrét cselekvési feladatok részletes 
kidolgozása és végrehajtása a következő lépés.  
Az eddig elért eredmények sorát a „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím 
adományozásáról szóló rendeletet 2013 májusi elfogadása zárta. A rendelet megalkotásának 
és elfogadásának célja az volt, hogy a szórakozóhelyeket példaértékűen, a jogszabályoknak és 
a jó erkölcsöknek megfelelően működtető, tevékenységüket a város rendjének és a köz 
nyugalmának megzavarása nélkül végző, a vendégek biztonságos szórakozását biztosító 
üzemeltetőket a város elismerje a cím adományozásával. A címet 2013-ban két 
szórakozóhelynek (Retro Söröző, Stock Pub) ítélte oda a Közgyűlés, akik a Szülői Műhely 
programban partneri együttműködésről tettek tanúbizonyságot.  
 
 

                                                 
15 Nemzeti Drog Fókuszpont: 2013-as jelentés az EMCDDA számára 21-22. old. 
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2.2.2. Nemdohányzók védelme 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásnak egyes 
szabályairól szóló törvény módosulásának helyi szintű végrehajtásáról jelen dokumentum 
nem tud számot adni. 
 
2.2.3. Egészségfejlesztési Iroda 
A közösségi színtéren zajló programoknál fontos megemlíteni a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet által elnyert TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0050 
pályázatot, melyet az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 
kistérségekben” kiírásra nyújtott be. A pályázati programon belül 2013 végén nyitotta meg 
kapuit szolnoki székhellyel a kistérségi hatókörű Egészségfejlesztési Iroda (EFI). Az EFI 
létrehozása lehetőséget kínál arra, hogy a helyi közösségekben végzett egészségfejlesztési és 
betegségmegelőzési tevékenység még inkább beépüljön az intézményi környezetbe és a 
rendszerelemek között hatékonyabb legyen az együttműködés. A megvalósításra váró 
programok között életmódváltó (köztük dohányzásleszoktató) program is szerepel.  
 
3. Családi színtér  
 
3.1.Országos adatok  
3.1.1.Alkohol 
A családnak a legális és illegális szerfogyasztási szokások kialakulásában betöltött 
meghatározó szerepe következtében az alkohol és dohányzási szokásokat és a velük szembeni 
intézkedéseket a családi színtéren mutatjuk be. 
 
„Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott definíció szerint: „Kábítószer minden 
olyan anyag, amely a fogékony biológiai struktúrák ingerléséhez vezet, amelynek fogyasztása 
lehet tiltott, vagy nem, de fogyasztása veszélye, visszaélésre alkalmas vagy deviáns” 
Az alkohol a legelterjedtebb, tompító hatású drog, és a dohányzás után a legnépesebb a 
tábora. Megszokott fogyasztási cikké vált, és jelentős gazdasági tényező. Magyarország a 
legtöbb alkoholt fogyasztó országok rangsorában a 17. Az elfogyasztott 12 liter égetett 
szesznek megfelelő alkoholos ital közel fele bor, és ezzel a 13. legnagyobb borfogyasztó. Az 
alkohol főként a fejlett világ problémája, ahol a betegségek több mint 9%-áért felelős. 
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Egy főre jutó alkoholfogyasztás tiszta alkoholban 16 

 

 
Az alkoholfogyasztás egészségi és társadalmi kockázatai egyaránt jelentősek. A WHO 
becslése szerint a májzsugorodásos betegségek harmadának, a májrákos megbetegedések és 
az öngyilkosságok negyedének, a szájüregi rákok, a mérgezések, az epilepsziás esetek és a 
balesetek ötödének hátterében ez a szer áll. Társadalmi veszélyessége legalább ugyanekkora. 
Az alkoholistának testi és szellemi egészségkárosodással, emberi kapcsolatainak, társadalmi 
és anyagi helyzetének romlásával kell számolnia. Magyarországon becslések szerint nagyivó 
a társadalom ötöde és alkalmi ivó a fele. Bár az alkoholos májbetegségben meghaltak és az 
ebből becsült alkoholisták száma az utóbbi években jelentősen csökkent, a probléma továbbra 
is jelen van. Az érintettek nehezen néznek szembe problémájukkal, hiszen a pszichiátriai és 
addiktológiai gondozókban a segítségre szorulóknak csak töredéke jelenik meg. Hazánkban 
kb. 800.000 alkoholfüggő van, míg az ellátórendszerben kb. 30-35.000 alkoholbeteg jelenik 
meg.”17 
 
3.1.2. Dohányzás 
„Jelenleg a Földön megközelítőleg 1 milliárd ember dohányzik, és közülük évente 5 millióan 
bele is halnak szenvedélyükbe. A dohányzást a XX. század első harmadáig nem tartották 
ártalmasnak az egészségre, és 1950-ben jelent meg az első tanulmány, amely összefüggésbe 
hozta a tüdőrák kialakulásával. A szenvedély a WHO becslése szerint a rákhalálozás 
negyedében, az összes halálozás 15%-ában szerepet játszik, és a világon a második vezető 
halálok. A legnagyobb dohányosok az európai országok lakói és a japánok, ahol egy 
dohányos évente több mint 2500 szálat füstöl el. Európa szerte évi egymillió, ezen belül az 
unióban több mint 650 ezer halálozás hozható összefüggésbe a dohányzással, és ezen túl több 
millióan szenvednek káros szenvedélyük miatt valamilyen súlyos, krónikus betegségben. 

                                                 
16 http://www.ksh.hu/szamlap/hosszuel_drg.html 
17 Forrás: http://www.ksh.hu/szamlap/hosszuel_drg.html 



 31 

 
A dohányosok aránya a felnőttek körében az EU-ban 

 
 
Magyarország a dohányzással összefüggő halálozás tekintetében az unióban Litvánia, 
Lettország és Románia után a negyedik, a tüdőrák halandóságban az első, míg a dohányzással 
hasonlóan szorosan összefüggő keringési betegségek okozta halálozásban Románia, 
Lettország, Litvánia, és Szlovákia mögött az ötödik… 
 
Az uniós területek mindössze 0,1%-án termelnek dohányt, és becslések szerint a közösség 
dohánygyáraiban sodorják a világ cigarettatermelésének negyedét. A dohányzás 
visszaszorítására a nemzetközi szervezetek a nyolcvanas évek közepétől-végétől tettek 
lépéseket a dohánytermékekre kiszabott adókkal, a reklámozás betiltásával, a munkahelyek 
füstmentessé nyilvánításával stb.”18 
 
3.2.Helyi adatok 
3.2.1. Alkohol és dohányzás 
A TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0050 pályázat keretében a különböző kockázati csoportokon 
belül a dohányosok (a kistérségen belül mintegy 34.000 fő) és a nagyivók (a kistérségen belül 
mintegy 10.000 fő) is megjelennek. Számukra dohányzás- illetve alkohol-leszokást támogató 
programok indulnak csoportos formában, ezen túlmenően kiadványok és célzott 
egészségkommunikáció támogatja a beavatkozás sikerességét.  
A programok kiemelt jelentőségűek annál is inkább, mivel a 2013. évi ifjúságszociológiai 
felmérés adati alapján a válaszadó fiatalok 50%-a már kipróbálta a dohányzást és 26%-uk 
rendszeresen dohányzik, az alkoholfogyasztás jellemzői között megállapításra került, hogy a 
fiataloknak csupán 17%-a nem próbálta még ki az alkoholt. A válaszadók 60%-a nem is tartja 
drognak, ami az alkoholfogyasztással kapcsolatos későbbi attitűdjüket is jelentősen 
befolyásolja.  
 
3.2.2. Szülői Műhely 
A családi színtérhez kapcsolódóan ugyancsak megemlíthetjük a Szülői Műhely működését, 
amely a család különböző tagjait igyekszik megszólítani. Tekintettel arra, hogy működésének 
fókuszában a biztonságos szórakozás témaköre áll, melyben az érintett szereplők egyéni és 
(helyi) társadalmi felelősségét is hangsúlyozzuk, ezért a program a helyi közösségek 
színterénél kerül bemutatásra. 
 
3.2.3. Egyéb beavatkozások 
Az általános egészségfejlesztés tekintetében, a nyertes TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0050 
pályázatnak köszönhetően a városnak 2 egészségnap megrendezésére nyílik lehetősége a 

                                                 
18 Forrás: http://www.ksh.hu/szamlap/hosszuel_drg.html 
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2014-es évben, mely a lakosságot a családokon keresztül szólítja meg és 
programlehetőségeket kínál a különböző generációk számára, kisgyermekkortól a 
szépkorúakig.  
 
4. Köznevelési intézmények színtere 
 
4.1.Országos adatok 
„Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben nem alakult ki a megelőzés iskolai 
egészségfejlesztésbe integrált, fenntartható rendszere. A megelőzési programok finanszírozása 
minden esetben pályázati források bevonásával történt. A pályázati úton történő forráselosztás 
és normatív finanszírozás hiánya a megvalósult programok tervezhetőségét, fenntarthatóságát 
kedvezőtlenül befolyásolta. A megvalósult programok gyakran zárványszerűen jelentek meg 
az iskolák tevékenységében. A megelőzési programok esetében nem alakult ki a 
minőségbiztosítási rendszer. 
2004 és 2009 között 30%-ról 80%-ra nőtt az olyan iskolák aránya, ahol minden évben folyt 
valamilyen megelőzési tevékenység. Korábban a tematikát a legális és illegális szerhasználat 
témaköre uralta, ma ezekkel közel azonos súllyal jelennek meg a lelki egészség és az 
egészséges táplálkozás kérdései.”19 
 
A jogszabályi háttér változásait vizsgálva meg kell említeni, hogy a köznevelési színtéren 
zajló egészségfejlesztési és megelőző programok tekintetében 2012-től jelentős változás 
következett be. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet meghatározza, hogy 2012 
szeptemberétől az iskolákban bevezetésre kerül a teljes körű egészségfejlesztés, amelyek 
részét kell, hogy képezze a kábítószer-fogyasztás megelőzése is. A rendelet 128. § (3) 
bekezdésében meghatározott feladatok között a c) pontban nevesítik a testi és lelki egészség  
fejlesztése mellett a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek 
fogyasztásának megelőzését. A rendelet 128. § (7) bekezdése értelmében a „nevelési-oktatási 
intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan, a 
nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet 
programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló 
részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós 
tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított 
egészségfejlesztési prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt intézmény szakmai ajánlásával.”  
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) felelős a szakmai ajánlási rendszer 
kidolgozásáért és működtetéséért. A vizsgálati időpontban még nem tudunk olyan szolnoki 
szolgáltatóról, szervezetről, akinek a programja megfelelt volna a minősítési eljárás során.  
 
4.2.Helyi adatok 
4.2.1. Egészségfejlesztési tevékenység felmérése a köznevelési intézményekben 
A Szolnok városi általános iskolákban (12) folyó komplex egészségfejlesztési tevékenységet 
2011-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervének jogelőde mérte fel20. A felmérés eredményeképpen megállapították, hogy sok 
program van jelen az általános iskolákban, de ezek többségében elkülönülten zajlanak. Főleg 
egészségnapok szervezése jellemző, illetve a táplálkozás, mozgás, drogmegelőzés témaköre 
fordul elő a szervezett programokban.  

                                                 
19 Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020, II.6. Megelőzési programok 
20 A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2012-ben számolt be a Közgyűlés felé, a beszámoló részét képezte a 
kutatás. 
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A köznevelési intézményekben folyó megelőzési tevékenységet (továbbiakban: prevenciós 
program/megelőzési tevékenység) 2010 után, 2014-ben is kérdőíves formában igyekezetünk 
feltérképezni. A kérdőíveket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közreműködésével 
juttattuk el 24 a városban működő köznevelési intézménybe, melyek korábban önkormányzati 
fenntartásban működtek (az intézmények kiválasztásánál elsődleges szempont a 2010-es 
eredményekkel történő összehasonlíthatóság volt). 16 válasz érkezett, ami 66 %-os 
válaszadási hajlandóságot mutat. 
 
A kérdőív célja az volt, hogy feltérképezzük a városban a köznevelési intézményi színtéren 
működő prevenciós programok típusait, az érintett korosztályt, a programok kiválasztásának 
szempontjait, az egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozó szakembereket, az 
intézmények külsős együttműködő partnereit, a programok finanszírozási forrását, a 
jelzőrendszer működésének jelenlegi állapotát. 
 
A megválaszolt kérdőívek elemzése során az alábbi megállapításokra jutottunk: 
A válaszadó intézmények mind rendelkeznek aktuális egészségnevelési programmal és 2004 
óta drogstratégiával. Jelen pillanatban az állami fenntartású köznevelési intézményekben, nem 
tudjuk, hogy ellátja – e valaki a drogügyi koordinátori feladatokat, hiszen megszűnt a 
munkáért járó órakedvezmény, nem kinevezés alapján töltik be a funkciót. Jellemzően önként 
vállalt feladat. Valószínűsíthető, hogy ezt a területet is a gyermekvédelmi felelősök képviselik 
(korábban is volt átfedés a két feladat között). Ugyanakkor szinte 100%-ban tartják fontosnak 
a válaszadók az iskolán belüli prevenció fontosságát.  
 
A következő programok szerepelnek az intézményi kínálatban. (A felsorolás egyben sorrend 
is.): 

1) Egészségnap  
2) Filmvetítés 
3) Mentálhigiénés szolgáltatás (pszichológiai tanácsadás, konzultációk stb.) 
4) Meghívott előadók 
5) Információátadás, tájékoztatás 
6) Személyiségfejlesztő tréningek 
7) Társas készségek fejlesztése 
8) Családi nap (általános iskolákban) 
9) Drogalternatívák népszerűsítése (az iskolai közösségi szolgálaton kívül végzett 
10) Önkéntes tevékenység, sport és szabadidős programok, vetélkedők stb.) 
11) Rajzverseny (általános iskolákban) 
12) Kortársképzés 
13) Szervbemutató 
14) DADA program 
15) Egyéb:  

- bűnmegelőzési munkatárs (iskolarendőr) előadásai,  
- táboroztatások,  
- szenvedélybeteg ellátó intézménnyel kapcsolatfelvétel,  
- rendőrségi nyílt napokon részvétel, 
- osztályfőnöki órák. 

 
A prevenciós programok intézményenként, mivel nem tanévet értékeltünk, hanem időszakot, 
általában egymásra épülőek, és vannak eseti jellegűek is, tanévenként 3 – 20 óra. Többen ezt 
kevésnek tartják, azonban a szűkös anyagi lehetőségek nem teszik lehetővé. A programokról 
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nagyrészt az iskolavezetés, a gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök és a nevelőtestület dönt, 
ám egyre több intézményben vonják be a diákönkormányzatot, tanulókat. Van intézmény, 
ahol mentálhigiénés szakember véleményét is kikérik a prevenciós projekteket illetően. A 
programok kiválasztásánál a legfőbb szempontok közt szerepel, hogy az iskola Pedagógiai 
Programjában kitűzött célok megvalósításához időszerűen mi kapcsolódik. Ezen túl 
meghatározó a megszervezhetőség, a hatékonyság mérlegelése, és hogy mennyiben illeszthető 
bele a tanítási órák menetébe.  
 
Városunkban a köznevelési intézmények és a prevencióval foglalkozó intézmények és 
szervezetek közt partneri kapcsolat alakult ki. Az intézmények tudják, kikhez fordulhatnak 
problémáikkal, szakmai tanácsért. Kooperatív módon szervezik az iskolai megelőző 
programokat, bevonva az alább említett szervezeteket is.  
A prevencióval foglalkozó (kérdőívben felsorolt) intézmények, szervezetek közül az 
alábbiakat ismerik. (A felsorolás egyben sorrend is.): 
 

1. Rendőrség 
2. Szer-Telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület 
3. KAMASZ-Tanya 
4. Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete 
5. SZKTT Humán Szolgáltató Központ 
6. Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány 
7. Anonim Alkoholisták Szolnoki Torkolat Csoportja 
8. Szolnok Városi Polgárőr Egyesület 
9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
10. MIÉRT NE Alapítvány 
11. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Addiktológiai Központ 
12. Ifjúságért Egyesület, Szolnok Jövőjéért Alapítvány 
13. Auriga Sport és Szabadidős Klub, Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 
14. JNSZ Megyei Megelőzési Alapítvány 

      Egyéb: Szülői Műhely, Esélyek Háza, 
 
A prevencióval foglalkozó (kérdőívben felsorolt) szervezetek közül az alábbiakkal dolgoztak már a 
megkérdezett intézmények képviselői. (A felsorolás egyben sorrend is.): 
 

1. Rendőrség 
2. Szer-Telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület 
3. Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete 
4. Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány 
5. SZKTT Humán Szolgáltató Központ 
6. Anonim Alkoholisták Szolnoki Torkolat Csoportja 
7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
8. MIÉRT NE Alapítvány 
9. Auriga Sport és Szabadidős Klub, KAMASZ-Tanya, Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 
10. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Addiktológiai Központ 
11. Ifjúságért Egyesület, JNSZ Megyei Megelőzési Alapítvány, Szolnok Városi Polgárőr 

Egyesület, Szolnok Jövőjéért Alapítvány 
12. Egyéb: Szülői Műhely, Esélyek Háza, Gyermekjóléti Szolgálat 
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A kiválasztási szempontoknál pozitívnak értékelhető helyi szinten, hogy a Drog Fókuszpont 
felmérése alapján országos viszonylatban nem szakmai, hanem anyagi szempontok 
érvényesülnek. Ami szintén kiemelkedő eredmény, hogy a köznevelési intézmények a civil 
szervezetekkel is intenzív kapcsolatot tartanak. A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a 
rendőrséget kiemelt partnerként kezelik, aminek az okai között szerepel többek között az is, 
hogy az évek óta futó programok (iskolarendőr, DADA, kapitánysági nyílt hét stb.) révén 
folyamatos a kapcsolat. 

 
A válaszok alapján az intézmények fontosnak tartják az anyagi források előteremtéséhez 
pályázati lehetőségek ismeretét, a folyamatos kapcsolattartást, konferenciákat, kerekasztal 
beszélgetéseket, fórumokat, továbbképzéseket, az önképzés fontosságát.  
A pályázati lehetőségeket az intézmények igyekeznek kihasználni, a vizsgált időszakban öten 
adtak be pályázatot, közülük egy nem nyert. Jellemzőbb azonban, hogy segítő szervezetek 
nyertes pályázataiba vonják be az intézményeket. Ez az attitűd az intézményi pályázati 
lehetőségek beszűkülésével is magyarázható.  
 
4.3. Finanszírozás 
A kábítószer-prevenciós programok (továbbiakban: prevenciós programok) finanszírozási 
hátterét elemezve a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett pályázatok 
vonatkozásában az alábbi helyi tendenciák figyelhetők meg a 2011-2014-es időszakot 
vizsgálva. 
2011-ben a KEF-ek működésének támogatása, illetve a helyi drogproblémák kezelését célzó 
stratégiák megvalósítása céllal (KAB-KEF-11) 3 alkategóriában lehetett pályázatot 
benyújtani, összesen 50 millió forint keretösszegre. Az önkormányzat mindhárom 
kategóriában pályázott és a KEF működésére („A” kategória) a maximális 500.000 forint, 
prevenciós programokra („B” kategória) pedig a szintén maximális 1.000.000 forint 
támogatást nyerte el. 
Prevenciós programok (KAB-ME-11) megvalósítására szintén 3 alkategóriában írtak ki 
pályázatot, mintegy 200 millió forint keretösszegre. Ebben az évben az iskolák utoljára 
pályázhattak közvetlenül „A” kategóriában. Szolnoki viszonylatban 3 szolnoki székhelyű 
általános iskola pályázott, ebből 2 iskola nyert összesen 1.100.000 forint támogatást. A 4 
pályázó szakközépiskola közül 3 nyertes pályázó volt, akik összesen 1.400.000 forint 
támogatást nyertek. „B” kategóriában 3 szolnoki székhelyű szervezet közül 1 civil szervezet 
nyert 469.800 forintot. 
A 2012-ben a KEF-ek működésének támogatására, már csak 1 kategóriában lehetett 
pályázatot benyújtani a 25 millió forintos keretösszegre, melyen az önkormányzat a 
maximális 500.000 forintot nyerte el.  
A prevenciós programok támogatására meghirdetett KAB-ME-12 pályázat keretösszege 60 
millió forint volt. Alkategóriák nem voltak. A 3 szolnoki pályázó közül az önkormányzat 
500.000 forint, egy civil szervezet pedig 600.000 forint összegű támogatást nyert el. Külön 
pályázati felhívás jelent meg a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló prevenciós 
programok támogatására (KAB-GY-12), melynek keretösszege 10 millió forint volt. Szolnoki 
pályázat nem került benyújtásra. 
A 2013-ban meghirdetett KEF-ek működési támogatására (KAB-KEF-13) kiírt pályázat 
keretösszege, a korábbiakhoz képest tovább csökkent 20 millió forintra (a csökkenő tendencia 
az aktív KEF-ek számának csökkenésével összefüggést mutat). Az önkormányzat a maximális 
650.000 forintot nyerte el. A prevenciós programok támogatására (KAB-ME-13) 2 
alkategóriában írtak ki pályázatot, melynek keretösszege 65 millió forint volt. A 4 szolnoki 
pályázóból egy intézmény és egy civil szervezet nyert összesen 1.200.000 forintot. 
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A 2014-ben meghirdetett KEF működési pályázat keretösszege 25 millió forintra nőtt, a 
prevenciós programokra kiírt KAB-ME-14 pályázat ismét 3 alkategóriában támogatja az 
univerzális, célzott és javallott prevenciós programokat. A megpályázható keretösszeg, az 
előző évi közel több mint kétszerese 155 millió forint. Fontos kiemelni, hogy az „A” 
kategóriában minősített iskolai prevenciós programok megvalósítására lehetett pályázni.  
A KAB-KEF-14 pályázatok elbírálása a Helyzetfeltárás dokumentum összeállítása idején még 
folyamatban van. Az önkormányzat a KAB-ME-14-C kategóriában 1.000.000 forint 
támogatást nyert a Szülői Műhely program folytatására. 

 
4.4. Szakmai ajánlások 
2011 novemberében a KEF Prevenciós munkacsoportja a jelzőrendszer tagjainak 
megszólításával összehívott egy szakmai megbeszélést, amin megtörtént a drog-problémákkal 
kapcsolatos eljárásrend főbb tartalmi és szakmai elemeinek meghatározása. 
2012 februárjában az elkészült munkaanyag már egy szűkebb csoport, az alap- és középfokú 
oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseiből álló Gyermekjóléti Műhely 
tagjai előtt bemutatásra került. Célja a szakmai egyetértés és alkalmazhatóság, átláthatóság 
felmérése. 2012 májusában az alap- és középfokú oktatási intézmények, valamint a nevelési 
intézmények vezetői és gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei előtt megtörtént az eljárásrend 
társadalmasítása.  
 
A kérdőívre adott válaszok alapján az intézmények az alábbi szervezetekhez fordulnának 
drogprobléma észlelése esetén: 

 
1. Rendőrség 
2. Szer-Telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület 
3. Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete 
4. Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány 
5. SZKTT Humán Szolgáltató Központ 
6. Anonim Alkoholisták Szolnoki Torkolat Csoportja 
7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
8. MIÉRT NE Alapítvány 
9. Auriga Sport és Szabadidős Klub, KAMASZ-Tanya, Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 
10. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Addiktológiai Központ 
11. Ifjúságért Egyesület, JNSZ Megyei Megelőzési Alapítvány, Szolnok Városi Polgárőr 

Egyesület, Szolnok Jövőjéért Alapítvány 
12. Egyéb: Szülői Műhely, Esélyek Háza, Gyermekjóléti Szolgálat 

 
A sorrend azt mutatja, hogy mindenképpen számítanak a társszakmák bevonására, azonban a 
Gyermekjóléti Szolgálat sorrendben elfoglalt helye azt mutatja, hogy a szakmai ajánlás még 
nem épült be teljesen a gyakorlatba, illetve olyan szervezetek is megjelennek a sorrendben, 
akik inkább hasznos szabadidős alternatívát tudnak felkínálni az intézmények, fiatalok felé és 
kevésbé van szerepük az akut problémamegoldásban. 
 
4.5. SWOT analízis 
A pedagógusok a (Tag)Intézményükben a drogfogyasztás megelőzése érdekében tett 
lépéseiket egy SWOT analízis elkészítésével értékelték:  
 

Erősségek Gyengeségek 

Szellemi tőke: kidolgozott drogstratégiai Sok program, ami „drogprevenció” cím alatt 
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program, jól képzett, felkészült szakemberek 
 

fut, ellenállást vált ki 

Sokszínű prevenciós programok Az előadások minősége 
Aktív civil szervezetek Családi nevelés hiánya, tagadó, hárító 

magatartás a szülők részéről 
Rugalmas, gyors problémakezelés A szülők passzívak a számukra felajánlott 

programokkal szemben 

     A szervezett előadások mennyisége A probléma megjelenésének azonnali 
felismerése a gyakorlatban 

     Következetesség 
 

A pedagógusok felkészültsége, a téma 
fontosságának megítélése eltérő szinten van 

Nyitott iskolavezetés és tantestület Kevés a tájékoztató jellegű „szóróanyag”. 
A probléma meglétének elfogadása, 
naprakész ismeretek, programok beépítése 

Szabadidős programokra nincs ideje/igénye a 
diákoknak 

Széles körű intézményi együttműködés A vidéki tanulók nehezen maradnak 
programokon. 

A média bevonása Kortárscsoport (negatív) hatásai erőteljesek 
Rendszeresség Pályázati lehetőségek nem tervezhetőek 
Szociológiai felmérések eredményeinek 
megismerése 

Anyagi fedezet hiánya, órakedvezmény 
megszüntetése 

 Szabadidőszervező, szociálpedagógus, 
mentálhigiénés szakemberek hiánya az 
iskolákban 

 Nem mérhetőek az eredmények 
 

Lehetőségek Veszélyek 
Városközpontban van az iskola, közel 
mindenhez 

Városközpontban van az iskola, közel 
mindenhez 

Könnyen elérhető gyermekcsoportok Sok a vidéki gyerek, így gyakran 
megfordulnak a buszpályaudvaron 

A korosztály érdeklődése felkelthető, 
irányítható, több módszerrel megközelíthető 

A figyelemfelhívás a drogokra negatív hatású 
is lehet 

Az együttműködések szorosságának 
fokozása, képzések látogatása 

Az életkori és környezeti változók 
kiszámíthatatlansága 

Újabb módszerek partnerek bevonása a 
megelőzésbe 

Befolyásolhatóság, tanulók, családok az 
értékrendje 

Eredményes közösségi cselekvési kedv, 
kutatások által szerzett tapasztalatcsere 

A designer drogok megjelenése, folyamatos, 
követhetetlen változása, a szerhez való 
hozzáférési lehetőség 

Gyógyult droghasználóval beszélgetés A tanulók rossz családi háttere. Negatív 
szülői minta 

Szabadidő hasznos eltöltésére figyelem 
felhívás 

Morális elértéktelenedési folyamatok 
erősödése 

Prevenciós témanap Az egészséges életmódra nevelés, a pozitív 
családi minták hiánya 

A családi nevelést, egészségnevelést segítő 
programokkal az információáramlás erősítése 

A tanulók több drogfogyasztók ismernek, 
mint ahányan a hatóság látókörébe kerül, ez a 
gyermekek kíváncsiságát felkeltheti 

A média bevonása a fiatalok sport- és  
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szabadidős tevékenységének 
népszerűsítésébe, a már megvalósult 
drogprevenciós programokról tudósítás 
 
4.6. Iskolavédőnők 
A védőnők az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet értelmében, 
részt vesznek az egészségtan oktatásában, többek között a szenvedélybetegségek 
megelőzésének témájában. Tanórai keretek között, ill. iskolanapok keretében 
szenvedélybetegségek megelőzése tárgyában egészségfejlesztő tevékenységet, valamint az 
iskola-egészségügyi szűrések alkalmával minimál intervenciót végeznek.  
Szolnok városában 2006 óta a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesületének szervezésében zajlik az 
általános iskolások 6-8. évfolyamát érintően a korosztályos egészségnevelési verseny, 
melynek szakmai programjába rendszeresen szerepel a legális és illegális drogok, valamint az 
utóbbi időben a biztonságos szórakozás témaköre is. 
 
5. Gyermekvédelmi intézményrendszer 
 
Helyi adatok 
Tekintettel arra, hogy mind a gyermekjóléti szolgáltatás, mind a Gyermekjóléti Központ 
által nyújtott szolgáltatások jelentős szerepet játszanak a megelőzésben, így jelen színtéren 
ezek kerülnek bemutatásra. Vizsgálatunk nem terjedt ki a gyermekek napközbeni ellátására, 
átmeneti gondozására, valamint a gyermekvédelmi szakellátásra és a gyermekvédelmi 
gondoskodás (hatósági intézkedések) témakörét is érintőlegesen említjük ezen a színtéren.  
 
A gyermekvédelmi intézményrendszer elemei közül a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban SZKTT HSZK) által működtetet 
szolgáltatásokat mutatjuk be az intézmény beszámolója alapján. 
Már több, mint 3 éve, 2007. október 1-től – a kistérségi átalakulást követően – a Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ keretei között működik a 
Gyermekjóléti Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátása. 
 
A Gyermekjóléti Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai a 2013. évben: 
 

5.1.Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Szolnok, Szászberek, Tószeg, Tiszavárkony, 
Tiszajenő, Vezseny településeken  
5.2.Gyermekjóléti Központ működtetése Szolnok városban  
5.3.Gyermekek átmeneti gondozása keretében helyettes szülői hálózat működtetése a 
szolnoki kistérségben 

 
5.1. A gyermekjóléti szolgáltatás 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekjóléti központ feladatellátásának 2013. évi adatai:  
(A statisztikai adatok a gondozásban lévő gyermekekre vonatkoznak) 
 
A Gyermekjóléti Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 2.384 gyermekkel és annak 
családjával foglalkozott az év során, a szolgálat által regisztrált forgalom 25.173. Ezen belül 
gyermekjóléti alapszolgáltatást 2001 gyermeknek nyújtottak, melynek során 23.195 
forgalmat regisztráltak, míg a speciális szolgáltatásokban résztvevők száma 650 fő, 1.978 
forgalommal.  
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Egyéni, családi foglalkozásokon összesen 1.938 fő vett részt, (ebből alapszolgáltatásban 
1.555 gyermek 957 családból) a segítő munka forgalma 22.997. 
Csoportos, közösségi foglalkozásokra 110 alkalommal került sor, melyen 697 fő vett részt, 
2.176 megjelenéssel. 251 gyermek esetében mind egyéni, mind pedig csoportos, közösségi 
munkamódszereket is alkalmaztak a segítők. A fentieket az 1. sz. táblázat mutatja be 
részletesen. 
 
A szolgálat által végzett tevékenység összesített statisztikai adatai: 
 

FELADAT TELEPÜLÉS 
egyéni csoport/ 

rendezvény mind össz. 

átfedés 
egyén-
csopor
t 

TÉNYLEGES 
ÖSSZES 

fő forg. fő alk forg. fő forg. fő fő forg. 

Gyermekjóléti 
alapszolgáltatás  

Szolnok 1305 17039 515 76 1661 1820 18700 214 1606 18700 

Tószeg 103 2325 57 7 144 160 2469 9 151 2469 

Tiszavárkony 38 567 31 6 46 69 613 12 57 613 

Vezseny 32 344 17 6 47 49 391 4 45 391 

Tiszajenő 56 370 45 9 104 101 474 7 94 474 

Szászberek 21 374 32 6 174 53 548 5 48 548 

Összesen gyermekjóléti alapszolgáltatás 1555 21019 697 110 2176 2252 23195 251 2001 23195 

Utcai szociális munka Szolnok 69 104 0 0 0 69 104 0 69 104 

Kapcsolatügyelet Szolnok 155 297 0 0 0 155 297 0 155 297 
Kórházi szociális 
munka 

JNSZ megye 
182 266 0 0 0 182 266 0 182 266 

Jogi tanácsadás Szolnok 78 103 0 0 0 78 103 0 78 103 
Pszichológiai 
tanácsadás Szolnok 81 291 0 0 0 81 291 0 81 291 
Gyógypedagógiai 
tanács. Szolnok 75 895 0 0 0 75 895 0 75 895 
Családkonzultáció, 
mediáció 

Szolnoki 
kistérség 10 22 0 0 0 10 22 0 10 22 

Összesen speciális szolgáltatás 650 1978 0 0 0 650 1978 0 650 1978 

ÖSSZESEN 2205 22997 697 110 2176 2902 25173 251 2651 25173 

Átfedés 267 0 0 0 0 267 0 0 267 0 

TÉNYLEGES ÖSSZES 1938 22997 697 110 2176 2635 25173 251 2384 25173 

 
(A táblázat nem tartalmazza a nyári étkeztetés adatait,) 

ELLÁTÁS TÍPUSA 

GYERMEKEK SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 

Szolnok Szász-
berek 

Tisza-
várkony 

Tószeg Tisza- 
jenő 

Vezseny Összes 
gyermek 

Családok 
száma 

Alapellátás 533 12 17 57 30 23 672 357 

Védelembe vett 213 4 7 8 4 4 240 122 

Átmeneti nevelt 99 0 4 4 8 4 119 60 

Utógondozott 3 0 0 0 1 0 4 4 

Tartós nevelt 0 0 2 0 0 0 2 2 

Ideiglenes hatállyal 
elhelyezett 

14 0 0 1 0 0 15 7 

összesen 862 16 30 70 43 31 1052 552 
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Mindezen ellátások mellett eseti ellátásban 503 gyermek/405család/ részesült.  Eseti ellátás 
az egy találkozás alkalmával megoldható, vagy gondozásba vételt nem kívánó probléma.  
 
A legmagasabb értékek között évről évre az anyagi, lakhatási, megélhetési problémák 
szerepelnek. A gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség probléma előfordulása 
folyamatosan nő, az igazolatlan iskolai hiányzások jelzése okán, amelynek hátterében 
természetesen egyéb családi problémák húzódnak meg.  Az igazolatlan hiányzások probléma 
köre túlmutat a szociális nehézségeken.  
 
Az előző évhez viszonyítva – bár az esetszám nem növekedett, a problémák mennyisége 
25%-kal nőtt, mely tény természetszerűleg megjelenik a szakmai tevékenységekben. 
A szolgálat által végzett szakmai tevékenységek között nagy számban fordul elő a 
családlátogatás, az információnyújtás, a tanácsadás, a segítő beszélgetés, hivatalos ügyintézés 
és a más szolgáltatásokba, ellátásokba való közvetítés. 
 
Az esetkezelés hatékonysága érdekében szakmaközi megbeszélések szervezése ebben az 
évben jelentősen emelkedett. A védelembe vételi tárgyalások, átmeneti nevelésbe vételi 
felülvizsgálaton, elhelyezési értekezleten való részvétel komoly szakmai felkészülést és 
időbeli ráfordítást igényel.  
 
A szolgálat szaktanácsadásokat, speciális tanácsadásokat is biztosít az ellátott települések 
számára, így  

• Pszichológiai szaktanácsadás (81 személynek, 291 megjelenéssel) 
• Jogi szaktanácsadás (78 személynek, 103 alkalommal) 
• Gyógypedagógiai tanácsadást és korrepetálást (75 személy, 895 alkalommal) 
• Családkonzultációt, mediációt (10 fő részére, 22 alkalommal) 

 
A szolgálat speciális képzettséget igénylő szolgáltatásokat is biztosít Szolnokon. 
Családkonzulens képzettséggel 2 fő rendelkezik, mediációs módszertanban 5 fő járatos, 
gyermekvédelmi közvetítői tevékenység végzésére 2 főnek van engedélye. Ez utóbbi 
szolgáltatás a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. Törvény alapján közvetítői 
névjegyzékben szereplő személyek által lefolytatott olyan sajátos permegelőző, 
konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös 
megegyezése és a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli 
megállapodás létrehozása. A szolgáltatást 10 személy részére 22 alkalommal nyújtották a 
szakemberek. Itt említenénk meg, hogy 2011 folyamán közel 20 szakember részesült egy 
pályázat keretében mediációs képzésben, aminek következtében 2012-ben megalakult a 
Mediációs Műhely, melynek a közvetítői névjegyzékben regisztrált tagjai potenciális 
erőforrásként jelenhetnek meg a kapcsolattartási ügyekben. 
 
Az intenzív eseti munka mellett a csoportos és közösségi munkaformák szintén jelen vannak 
az intézményben. Az iskolai szünetek időtartama alatt folyamatos csoport foglalkozások 
zajlanak melyet az ellátási kör gyermekeinek biztosítanak. 
Az általános iskoláknak megajánlott prevenciós órákat áldozattá válás, internet használat 
veszélyei és gyermeki jogok és kötelességek témakörökben  
 
5.2. A Gyermekjóléti Központ feladatai 
Gyermekjóléti Központnak minősül az az önálló intézményként, illetve szervezeti és 
szakmai szempontból önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgálat, amely az 
általános szolgáltatási feladatain túl a gyermekek családban történő nevelkedésének 
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elősegítése, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos 
speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Így: 
 
5.2.1. Utcai és lakótelepi szociális munkát 
5.2.2.Kapcsolattartási ügyeletet 
5.2.3.Kórházi szociális munkát 
5.2.4.Készenléti szolgálatot biztosít. 

 
A speciális szolgáltatásban dolgozóknak jelzési kötelezettségük van az általános kistérségi 
szolgáltatásban dolgozók felé a külső jelzőrendszeri tagokra vonatkozó szabályok szerint. 
 
5.2.1. Utcai és lakótelepi szociális munka 
Az utcai szociális munkások 69 ügyféllel foglalkoztak az év során.  Kiemelhető 
tevékenységünk a bevásárló központok körül kéregető gyermekek felkutatása és 
figyelmeztetése volt.  
 
5.2.2.Kapcsolattartási ügyelet 
A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatása bírósági vagy gyámhivatali határozat alapján, illetve 
önkéntes alapon vehető igénybe. A szolgálat a kapcsolattartási hely biztosításán kívül, 
konfliktuskezelő, segítő szolgáltatásokat nyújt, vagy az érintettek kérésére, illetőleg a 
gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció) biztosít, 
melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás 
létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása.  
2013 évben fokozódott az igény a szolgáltatás igénybevételére így a szolgáltatásban részesült 
155 fő, 297 fős forgalommal. 
 
5.2.3.Kórházi szociális munka 
A kórházi szociális munka célja, hogy a kórházi védőnővel, ahol van, a kórházi szociális 
szakemberrel együttműködve: 
- a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és 
gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, 
megszüntetésében; 
- a gyermekosztályon a gyermek elhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a 
területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat, illetve a hatóság felé, a további bántalmazás 
megakadályozása érdekében. 
 
2013-ben évben összesen 199 jelzés érkezett, a kórházi védőnőtől. A kórházi szociális munka 
során ismertté vált esetek kezelése leggyakrabban eseti ellátással megoldható. 
Jellemző, hogy első sorban a nőgyógyászati osztály jelzéseit kezelik s nem jellemző a 
gyermek osztály kezdeményezése elhanyagolás esetleg bántalmazás esetén. 
 
A problémák között a legnagyobb számban anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő 
probléma, szülői elhanyagolás, fogyatékosság, retardáció, egészségügyi állapot, fiatalkorú 
anya miatti veszélyeztetettség fordul elő, jellemző még gyermeknevelési probléma, a gyermek 
veszélyeztetettsége, a szülő egészségi állapota, valamint a család életviteléből adódó 
problémák.  
 
 
 
5.2.4.Készenléti szolgálat 
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A készenléti szolgálat célja a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő 
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. 
A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával 
szervezte meg az intézmény úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget 
tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. a szolgáltatás iránt elvétve van 
igény, mely valószínűleg a városban működő Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 
ismertségének és hatékony működésének tudható be. 
 
5.3. Helyettes szülői szolgálat működtetése 
A gyermekek átmeneti gondozása keretében nyújtott helyettes szülői ellátás a gyermek testi, lelki, 
értelmi, érzelmi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának, és egyéb 
szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és 
egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, azaz teljes körű ellátásáról 
- ideiglenes jeleggel gondoskodik, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési 
problémája, indokolt távolléte, vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését nem tudja 
családjában megoldani. A fogyatékos gyermek számára sajátos szükségleteihez igazodó ellátást 
biztosít. 
2013 évben a helyettes szülői ellátást csak szolnoki lakosok igényelték, összesen 2 gyermek 
került ellátásra, az ellátási napok száma 41. 
 
A helyettes szülői ellátás igénybevételét minden esetben a szülők kezdeményezték, 
egészségügyi problémáik, életvezetési, vagy lakhatási problémáik miatt.  
 
6. Felsőoktatási színtér 
 
Helyi adatok 
6.1.Szolnoki Főiskola 
A Szolnoki Főiskola három tudományterületen képez hallgatókat. Hosszú évtizedek 
tapasztalatával agrár és műszaki területen, valamint gazdasági, üzleti területen. Az intézmény 
nagy hangsúlyt fektet a magas színvonalú gyakorlatközpontú szakemberképzésre, melyet a 
folyamatos visszajelzés, a diplomás pályakövetési rendszer is megerősít. A Szolnoki Főiskola 
a mintegy 4000 hallgatójával nem csak a település, de a térség legnagyobb felsőoktatási 
intézménye. A 2002 óta zajló, az önkormányzat által koordinált életmódkutatás nem terjed ki 
a főiskolás korosztályra, ezért a 18 év feletti korosztály szerfogyasztási szokásairól nem 
rendelkezünk helyi adatokkal, ami a beavatkozási irányok kijelölésénél meghatározó tényező. 
 
A főiskola keretei között zajló prevenciós tevékenységről az alábbi információkkal 
rendelkezünk a Hallgatói Szolgáltatások Központja által és a honlap nyújtotta információkon 
keresztül. 
A Társadalomtudományok és Kommunikáció tanszéken belül a kötelező tantárgyak között 
szerepel a kommunikációs tréning, pszichológia, a szabadon választható tantárgyak között 
pedig a kommunikációs technikák, ami elsősorban a személyes hatékonyság fejlesztését 
szolgálja. Ezen kívül választható még konfliktus kezelési tréning és önismeret-fejlesztés. 
 
A Hallgatói Szolgáltatások Központján belül 2013 októbere óta ingyenes pszichológiai 
tanácsadásra van lehetőség. A Főiskola, mint kiváló Tehetségpont, foglalkoztat pszichológus 
szakembert is. 
 
Az egyéb szolgáltatás között fontos megemlíteni, hogy a korábbi évek hagyományát követve 
2014-ben is elindult a főiskolán a „Drogprevenció és az azt végző pedagógus 
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mentálhigiénéje” című 30 órás pedagógus továbbképzési program a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet és a 
Szolnoki Főiskola együttműködésében, melynek célja, hogy a résztvevők megismerjék a 
szenvedélybetegségek megjelenési formáit, viselkedési jellemzőit, tüneteit, a kialakulásukhoz 
vezető okokat. További cél, hogy elsajátítsák a prevenció hatékony módszereit, megismerjék 
a segítő szervezetek feladatait, kompetencia határait, illetve hogy fejlődjön a résztvevők 
önismerete, asszertív viselkedése. 
 
7. Kortárscsoportok, ifjúsági közösségek színtere 
 
7.1. Helyi adatok 
A serdülőkorral megnő a kortáscsoportok szocializációs jelentősége a családdal szemben. A 
családra, mint háttér országra lesz szüksége a serdülőnek. Ez abban a jelenségben is 
megnyilvánul, hogy a szülők egyre kevésbé vesznek részt a fiatalok szabadidejében. Azonban 
mivel nem mindig tudnak a fiatalok egymásnak adekvát válaszokat adni, kialakulhat téves 
ítélet és normarendszer (pl. sikk visszaszólni a tanárnak), illetve sajátos beavatási rítusok 
működtetése (pl. első közös dohányzás, veszélyes helyzetek kipróbálása, vagy illegális 
tevékenységek). Mindezen folyamat kompenzálására fontos lenne, hogy az idősebb generáció 
újra részt vegyen a gyermekek szabadidejében és proaktív szórakozási és egyéb viselkedési 
mintát tudjanak nyújtani. Ehhez részben kortárs segítők képzése (és utánpótlása) szükséges, 
részben azon szabadidős alternatívák számának növelése, melyek ezt a folyamatot 
támogatják. 
Jelen pillanatban helyi szinten nem rendelkezünk kortárs segítő adatbázissal, de tekintettel 
arra, hogy részben továbbtanulás miatt, illetve munkavállalásból kifolyólag, a kiképzett 
segítők köre nem tekinthető állandónak. Az utánpótlás kérdése – az ad-hoc képzések 
következtében – nem megoldott. 
 
A szabadidős alternatívákat kínáló programoknál kiemelt figyelmet érdemes fordítani azon 
programok népszerűsítésére, melyek a pozitív életvitel kialakulását támogatják 
(alkoholmentes programok, önkéntes akciók). 
A beavatkozások tervezésénél ugyanakkor figyelembe kell venni az országos és helyi 
kutatások azon eredményeit is, melyek azt mutatják, hogy a fiatalok éjszakai életben történő 
megjelenése már az általános iskolás korosztályt is érinti, akik sérülékeny csoportnak 
minősülnek több szempontból is.  
A szubjektív biztonságérzet kialakulásának elősegítése nem csupán a hatóságok feladata, 
hanem valamennyi társadalmi szereplőé, éppen ezért kiemelt jelentőségű, hogy a szabadidős 
színtereket működtetők is motiváltak legyenek a feltételek megteremtésében. 
 
A prevenciót vizsgálva számba vettük azt is, hogy melyek azok az intézmények, illetve 
szervezetek, amelyek a megelőzés területén tevékenykednek a városban, akár a pedagógusok 
képzésével, akár a diákok drogfogyasztásának megelőzésével, akár az Igazságügyi 
Szolgálatnál vagy a Büntetés-végrehajtási Intézetben a bűnelkövetés ismétlésének 
megelőzését célzó szakmai munkával foglalkoznak. Ezen színtéren nem releváns az 
összehasonlítás, hiszen nem állnak rendelkezésre olyan jelzőszámok, amik ezt lehetővé 
tennék. A színtér elemzése a jelenlegi állapot bemutatása alapján ad lehetőséget a 
beavatkozások kijelöléséhez. Vizsgálatunkat konkrétan a köznevelési és közösségi színtéren 
működtetett programokra szűkítettük. 
 
7.1.1. Prevenciós szervezetek 
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2003-ban még nem állt rendelkezésre olyan adatbázis, mely tartalmazta volna az érintett 
szakmai kört. 2006-ban először az Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés 
Alapítvány jelentetett meg egy szakmai kiadványt „SZIA” ( Szenvedélyproblémák 
prevenciójával és kezelésével foglalkozó Intézmények, szervezetek Almanachja) néven, 
azonban ez a gyűjtemény sem tartalmazza teljes körűen az érintett szervezetek körét, ahogy a 
preambulumban is írták, azokkal a szervezetekkel vették fel a kapcsolatot, akik a 
látómezejükbe kerültek. A kiadványban 3 intézmény és 5 szervezet mutatkozott be.  
2010-ben sem volt könnyebb a helyzet. Ennek oka részben az, hogy nincs definiálva mit is 
értünk pontosan „megelőző tevékenységet végző szervezetek” alatt. Minden olyan program 
joggal nevezhető megelőző tevékenységnek, amely alternatívát kínál a szabadidő hasznos 
eltöltésére.  
 
7.1.2. Köznevelési és közösségi színtereken folyó prevenciós programok 
2014-es kutatásunkban azokkal a szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot, akik célzottan 
prevenciós programmal vannak jelen a város életében. 5 állami fenntartású intézménnyel, 
illetve 10 civil szervezettel vettük fel a kapcsolatot. 
Közülük 2 állami fenntartású szervezet töltötte ki a kérdőívet és 3 egyéb formában 
szolgáltatott tevékenységéről adatot, illetve 4 civil szervezet töltötte ki a kérőívet. A 
kérdőívek és beszámolók tartalmából az alábbi következtetésekre jutottunk.  
 
Megszólított állami fenntartású intézmények 
  

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve 
4. SZKTT Humán Szolgáltató Központ 
5. Szolnoki Rendőrkapitányság 

 
Megszólított civil szervezetek  
 

1. Anonim Alkoholisták Szolnoki Torkolat Csoportja 
2. Auriga Sport és Szabadidős Klub 
3. Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány 
4. Kamasz Tanya. 
5. Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 
6. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Addiktológiai Központ 
7. MIÉRT NE Alapítvány 
8. Szolnoki Polgárőr Egyesület 
9. Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete 
10. Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület 

 
A válaszadók az alább felsorolt program típusokat jelölték meg, melyből kiderül, hogy 
többségében a szabadidő hasznos eltöltésére kínálnak alternatívát, de jelen vannak a 
személyiségfejlesztésre épülő programok is. Kisebb számban, de működnek még az 
információátadáson alapuló programok is. 
 

• Családi programok 
• Egyéni esetkezelés 
• Egészségfejlesztési programok, egészségnap 
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• Kortársképzés 
• Közbiztonsági programok 
• Kulturális, közművelődési programok  
• Szakemberek (tovább) képzését szolgáló programok 
• Reszocializációs, reintegrációs programok 
• Sportvetélkedők, szabadidős programok 
• Személyiség fejlesztő tréningek 
• Egyéb:  
• megkereső program, 
•  speciális drogprevenciós tanítási órák 7-9. osztályos tanulóknak,  
• rendkívüli szülői értekezletek. 

 
A programokkal elért létszám igen változó, összességében több, mint 10.000 főt számlál. Az 
intézményi keretek közt működő programok – valószínűleg a jelentősebb humánerőforrásnak 
és tárgyi feltételnek köszönhetően – jóval nagyobb számban érik el a célcsoportot.  
A segítő szervezetek egymással is szívesen dolgoznak, szakembereik folyamatosan képzik 
magukat, főleg speciális szakmai (Europ-ASI, Fiatalok az élet küszöbén, Tanoda programmal 
kapcsolatos stb.), illetve pszichodráma, konfliktuskezelő, önismereti, terápiás, oktatói, 
prevenciós programok tervezésével kapcsolatos akkreditált és nem akkreditált képzéseken 
vettek részt. 
 
A megszólított intézmények közül - a rendőrség kivételével, akinek a bűnmegelőzési 
feladatok végrehajtásánál nem előírás, illetve egy önsegítő csoport esetében - mind alkalmaz a 
prevenciós feladatok ellátására speciális végzettségű szakembert, egyes esetekben több 
szakembert is (mentálhigiénés szakember, pszichológus, pszichiáter, szociális munkás, 
szociálpedagógus, egészségnevelő). Programjaik kialakításában nehézséget okoz a jelenlegi 
OEFI minősítésnek történő megfelelés, ami elsősorban a gyakorlati alkalmazhatósággal áll 
kapcsolatban. 
 
Programok tekintetében igen színes a paletta. 24 működő programot jelöltek meg a 
válaszadók, melynek 25%-a 2003-2008 közötti időszak óta, 75%-a 2010 óta működik. A 
programok többségében a középiskolás korosztályt szólítják meg, de a korai intervenció 
fontosságát felismerve jelen vannak az alsótagozatosok, szülők és pedagógusok is, mint 
célcsoport. Ezen túlmenően - ugyan kisebb számban - megjelennek a speciális célcsoportok 
számára szóló programok is. A 24 programból összesen 3 akkreditált, és egy sem OEFI 
minősítéssel rendelkező program. A programok típusa és a működés helyszíne között szoros 
összefüggés mutatkozik. Elsősorban a közösségi funkciójú szervezetek tartják (szabadidős 
alternatívát kínáló) programjaikat a saját székhelyükön/telephelyükön, illetve az iskolai 
megelőző programok helyszíne a köznevelési intézményi színtér. Ezen túlmenően a Civil 
Ház, a Szandaszőlősi Művelődési Ház, a Verseghy Könyvtár és az Újvárosi Humán 
Fejlesztési Iroda jelent meg a működés helyszíneként. Jelen vannak speciális programok, mint 
az elterelés, a megkereső program, a családállítás, Generációs színház, vagy az ugyancsak 
drámapedagógiára épülő Tanoda gyermekdráma klub.  
 
 
 
 
 
8. Média 
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8.1.Országos adatok 
Az új pszichoaktív szerek megjelenésére reagálva a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
(NEFMI) 2011 decemberében kérte fel a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet 
(NCSSZI) az új pszichoaktív szerekhez kapcsolódó prevenciós program kidolgozására és 
lebonyolítására. A kampány célja a figyelemfelkeltés mellett az információ-átadás volt. A 
kampánnyal több célcsoporthoz kívántak szólni, az érintett fiatalokhoz, szülőkhöz és 
szakemberekhez. A kampány eredményességével kapcsolatban hatásvizsgálat nem történt.21 
 
8.2.Helyi adatok 
Helyi szinten a KEF média tagjai rendszeresen tudósítottak mind a tagszervezetek 
programjairól, mind a KEF működéséről, eredményeiről. A közvetítő szerepen túl akadtak 
olyan kezdeményezések is, ahol stratégiai partnerként jelent meg a média. 
A 2011-2014-es időszak eseményeit vizsgálva kiemelt jelentőségű a 2011-2012-es év, 
amikoris az önkormányzat a Szolnok Tv-vel együttműködve elindította 6 alkalmas műsor 
sorozatát „Fókuszban a család” címmel, melynek középpontjában a családi rendszer 
megerősítése, a szülői felelősség pozitív aspektusának az érzelmi kötődések talaján játszott 
központi szerepe áll, továbbá a fiatalokat érintő veszély és probléma megoldásában a helyi 
ellátórendszer szereplőinek, a helyi szakembereknek a szerepét hangsúlyozta. 
A műsor az NCSSZI által kiírt pályázati támogatásból valósult meg, a műsorsorozat által 
képviselt értékek kihangosítását a köznevelési, illetve a prevenció területén működő 
szakemberek bevonásával terveztük, egy oktató DVD pályázat keretében történő 
megjelentetésével, mely azonban nem nyert támogatást. A téma kiemelt jelentőségét 
felismerve mind a Szolnok Televízió, mind az SZKTT Humán Szolgáltató Központ igyekszik 
kihasználni a pályázati lehetőségeket, hasonló tematikájú műsorok készítésére. 
 
9. Munkahelyi színtér 
 
9.1. Országos adatok 
A Nemzeti Drog Fókuszpont 2012-2013 évi jelentéséből tájékozódtunk a munkahelyi 
drogprevenció vonatkozásában. Az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 
 
2011-ben a Kék Pont Alapítvány Egészség Ügynökség elnevezésű munkahelyi 
egészségprogramja zajlott egy építőipari kft-nél. „Az program interaktív formában tárgyalt 
olyan témákat, mint alkoholfogyasztás, droghasználat, szerencsejáték, munka és magánélet 
egyensúlya, spórolás, stressz a munkahelyen, és igyekszik ösztönözni, hogy a dolgozók 
minden döntésük során törekedjenek a nagyobb tudatosságra, illetve az egyéni és közösségi 
erőforrásokból történő minél hatékonyabb, jobb, kiegyensúlyozottabb gazdálkodásra.”22 
 
A tanulmány a Honvédséget, mint kockázati csoportot képviselő munkahelyi színteret is 
vizsgálta. 
„A MH Drogprevenciós Stratégiája alapján az alábbi gyakorlati tevékenységek 
megvalósítására került sor 2012-ben (Magyar Honvédség 2013):  
 
1. Kognitív ismeretátadás, tájékoztató kiadványok, vizuális szemléltetés. 
2. MH Egészségmegőrző Program működtetése, amely nem kizárólag egy-egy kockázati 
tényezőre, vagy betegségcsoportra koncentráló ismeretátadásra redukálódik, hanem 
egymással összefüggő egészségügyi problémákra fókuszáló, komplex, átfogó megelőző 

                                                 
21 Nemzeti Drog Fókuszpont: 2013. évi jelentés az EMCDDA számára 27. old. 
22 Nemzeti Drog Fókuszpont: 2012-es jelentés az EMCDDA számára, 25. old. 
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program. A Program kiemelt témaköre a legális és illegális szerfogyasztás kockázatainak 
ismertetése, valamint a viselkedési addikciók kialakulásának megelőzése.  
3. Misszióra tervezett állomány felkészítése, ahol a szenvedélybetegek (elsődlegesen a túlzott 
alkoholfogyasztás, illegális szerhasználat) megelőzéséhez kapcsolódó előadások.23 
 
A honvédelmi tárcánál a MH HK Egészségfejlesztési Intézet kidolgozta a MH III. 
Drogprevenciós Stratégiáját, amelyet belső körben szakmai köröztetésre bocsájtottak 2012 
őszén. A Stratégia elfogadása folyamatban van.  
 
9.2.Helyi adatok 
Helyi vonatkozású, összehasonlításra alkalmas számszaki adatok a munkahelyi megelőzéshez 
kapcsolódóan nem állnak rendelkezésünkre. A helyi eredmények közt azonban fontos 
megemlíteni, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumhoz benyújtott sikeres pályázata következtében 2011-ben jogosulttá vált a 
„Családbarát Munkahely” címre. A pályázat keretében számos program valósult, meg, köztük 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, mentális egészségük megőrzése érdekében indított 
„Lelki Szerviz” tréning, illetve egyéni tanácsadás. 

Az „Egészséges életmód - egészséges munkahely - Munkahelyi egészségfejlesztési program a 
szolnoki népegészségügyi szakigazgatási szervnél” TÁMOP-6.1.2-11/ 1-2012-1095 című 
projekt 8 hónapon keresztül szolgálta a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve munkatársainak egészséges életmódra nevelését. 11 
fajta program zajlott, ahol a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 20 munkatársán kívül 
járási munkatársak és kormányhivatali dolgozók, összesen 484-en kapcsolódtak be a 
programokba. A pályázat alapvető célja a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések 
csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozás életmódbeli tényezőinek 
javítása volt. A munkahelyi egészségterv részét képezte a munkatársak kérdőíves 
állapotfelmérése, amely kiemelten foglalkozott a stresszkezelés témakörével. Ezen kívül 
különböző egészségfelmérő vizsgálatok zajlottak, így például egyebek között bőrgyógyászati 
- és hallásvizsgálat. A projekt megvalósítása során heti rendszerességgel, azaz 48 alkalommal 
kiscsoportos foglalkozás keretében munkahelyi tornát tartottak. A stresszkezelési módszerek 
elsajátítására minden hónapban egy alkalommal klubfoglalkozás várta a munkatársakat, ezt 
követően lehetőség volt egyéni tanácsadásra is. Egészségnap megszervezésre is sor került, a 
projekt megvalósítói két alkalommal túrát, több fordulóban pingpong bajnokságot szerveztek, 
a Szolnoki Tiszavirág Arénában pedig kosárlabda bajnokságot tartottak, ahol a résztvevők 
megismerhették a sportolás, a mozgás örömét, a csapatszellem fontosságát. Az Intézetben 
magvalósult interaktív kiállítás keretében a táplálkozás, energiaegyensúly, stresszkezelés 
kapott fő hangsúlyt, a lakosság részéről is látogatható kiállítást közel 200-an látták.Az 
egészség közügy, minden intézmény, munkahely és egyén érdekelt a megóvásában, 
fejlesztésében. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv a projekt megvalósításával azt 
kívánta elérni, hogy a résztvevőkben erősödjön az egészséges életmód iránti igény, 
növekedjen az egészséges életvitelhez szükséges tudás, ez napi szinten beépüljön életükbe, 
emellett pedig a közösség is erősödjön.  

A projekt eredményeként javult a munkavégzés és a munkatársak közérzete. A programok 
egy része - mint például a munkahelyi torna-, tovább folytatódik, és továbbra is lesznek közös 
programok, házi sportbajnokságok is. A projekt megvalósítói ajánlják más munkahelyek 
számára is programjaikat, segítségüket. 

                                                 
23 Nemzeti Drog Fókuszpont: 2013-as jelentés az EMCDDA számára, 25. old. 
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A Nemzeti Drog Fókuszpont jelentése alapján a Honvédség Drogstratégiája megvalósítása 
keretében, a prevenciós programok közül a szolnoki bázison is megrendezésre került egy 
plakátkiállítás.  
Az egyéb helyi eredmények között kell felsorolnunk, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumnak tagja a Jászkun Volán, mint a térség kiemelt munkáltatója, ahol a korábbi években 
az SZKTT Humán Szolgáltató Központ munkatársai tartottak prevenciós előadásokat a 
dolgozók számára, akárcsak a térség szintén kiemelt jelentőségű munkáltatójánál a Remondis 
Zrt.-nél. Munkahelyi kiégéssel kapcsolatosan, ugyancsak SZKTT Humán Szolgáltató 
Központ munkatársai a Szegő Gábor Általános Iskolában és a Kolozsvári úti Óvodában 
tartottak tréninget 2012-ben. 
 
Az egészségfejlesztés területét érintően a BAU-KOMPLEX Építőipari Kft-nél TÁMOP 
6.1.2/A-09/1 pályázat keretében zajlott az „Egészséges életvitel kialakítása, megelőzési 
programok” c. pályázat; illetve ugyancsak TÁMOP pályázat keretében a KARAKTER 
Számítástechnikai, Elektronikai Kft-nél „Munkahelyi egészségmegelőző programok 
segítségével a Karakter Kft. dolgozóinak közérzet javítása” c. megelőző program zajlott.  
 
10. Büntető-igazságszolgáltatás színterei 
 
10.1.Országos adatok 
Országos szinten az elmúlt években jelentős fejlődés történt a büntetés-végrehajtási 
intézményekben zajló megelőzési beavatkozások területén. Nőtt a drogprevenciós körletek 
száma, illetve az ott zajló szakmai tevékenység, melyre a civil szférával történő szakmai 
együttműködés jellemző. Akárcsak a köznevelési színtéren zajló prevenciós beavatkozások 
finanszírozására, itt is a pályázati forrás bevonása a jellemző. 
 
10.2.Helyi adatok 
Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet beszámolója a 
folyamatosan zajló preventív intézkedésük közül az alábbiakról számol be: rekreációs, 
valamint önismereti és szociális készségfejlesztő foglalkozások az SZKTT Humán Szolgáltató 
Központ közreműködésével. A fogvatartottak társadalmi reintegrációját, reszocializációját 
érintően a munkaügyi központtal partnerségben valósult meg a TÁMOP 5.6.3. projekt. Ezen 
túlmenően célzott prevenciós programként az „önképző kör” projekt, mely a Rendezett 
Jövőért Egyesület és az SZKTT Humán Szolgáltató Központ együttműködésében zárkán 
belüli konstruktív (kézműves)foglalkozásokat valósít meg. 
A kezelésre vonatkozó eljárások közül folyamatos a megvonási tüneteket produkáló 
személyek orvosi és pszichológusi vizsgálata. Drogprevenciós körletrész az intézményen 
belül nem létesült. Elterelésen történő részvételre más bv. intézetbe történő átszállítással kerül 
sor (évente kb. 5 főt érint). 
 
11. „a büntetés helyett kezelés” intézménye – elterelés 
 
11.1. Országos adatok 
Az elterelés intézményével kapcsolatosan a Nemzeti Drog Fókuszpont az EMCDDA számára 
készített 2012-es jelentésében az alábbi tendenciákról számolt be:  
„A kábítószerrel való visszaélés esetén a büntetőeljárás alternatívájaként felkínált kezelő- 
illetve megelőző szolgáltatások révén kerül kezelésbe a kezelést kezdők átlagosan 70%-a. A 
piac átalakulása következtében azonban visszaesett a kábítószerrel való visszaélés miatt 
indított büntetőeljárások száma, miközben megnövekedett a szabályozatlan vagy a C jegyzék 
által szabályozott anyagok kapcsán indult nyomozások száma, melyek végül nem 
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eredményezték büntetőeljárás megindítását. Ez a visszaesés érezteti hatását a 2012-ben 
kezelésbe lépők számában is, mivel a kevesebb eljárás miatt kevesebben vették igénybe a 
büntetőeljárás alternatívájaként felkínálható kezelő, megelőző szolgáltatásokat (elterelést). 
 
Kisebb mértékben, de vélhetően ugyancsak hatást gyakorolt az eltereltek számának 
visszaesésére a megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosítására fordítandó finanszírozás 
késése. A szolgáltatást végző szervezetekkel a finanszírozást koordináló intézmény 2013-ban 
tudott csak szerződést kötni visszamenőleg a 2012. április-december időszakra.”  
 
11.2.Helyi adatok 
Szolnokon a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Addiktológiai Központja és a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Drogkonzultációs 
Központja végez elterelést.  
A MÖSZ Addiktológiai Központjánál a 2013. évben 62 fő vett részt elterelésben, míg az 
SZKTT HSZK Drogkonzultációs Központjánál 2 fő. Az elterelésben résztvevők száma a 
2010-es adatokhoz képest jelentősen csökkent, ami következménye az országos adatoknál 
részletezett szerfogyasztási szokások változásának és a finanszírozási problémák 
megjelenésének.  
A Drogkonzultációs és Információs Központ esetében ez a szám a 2010-2013-as 
viszonylatban 33 főről 2 főre, a MÖSZ Addiktológiai Központja esetében 110 főről 62 főre 
csökkent.  
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II. KEZELÉS, ELLÁTÁS, FELÉPÜLÉS 
 
Az elkövetkező évekre szóló „Szolnoki Drogellenes Stratégia” céljainak megfogalmazásához 
és az azokra épülő, éveken átívelő cselekvési terv szenvedélybetegek ellátását, kezelését, 
felépülését érintő feladatainak meghatározásához a tényeken alapuló, világos és őszinte 
helyzetelemzés szükséges. Ennek érdekében, figyelembe véve a Nemzeti Drogellenes 
Stratégia VI. bekezdésében foglaltakat, tekintettük át a város egészségügyi és szociális 
ellátórendszerét. Annak azon szegmenseit, melyek a szenvedélybetegek és/vagy 
hozzátartozóik ellátása24 során igénybe vehetőek, s melyek szemlélete reményeink szerint a 
felépülés-központú ellátás gyakorlatában testesül meg, vagy a későbbiek során munkáját ezen 
elvek szerint végzi.  
 
Mindezek figyelembevételével, a helyzetelemzés elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés során 
felkerestük azokat az intézményeket, szervezeteket, melyek tevékenysége, kompetenciája 
illeszkedik a szenvedélybetegek ellátásához. Az adatgyűjtés során sor került személyes 
kérdőív felvételre, strukturált interjúra és fókuszcsoportos beszélgetésre. Továbbá 
felhasználtuk a dr. Szarvák Tibor PhD által készített Ifjúságszociológiai korkép Szolnokon 
2013. című kutatási anyagot és a helyi ellátórendszer tapasztalatait.  
A kérdőíveket felvevő munkatársak, akik a HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ 
munkatársai voltak, megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeztek, s a válaszadók 
anonimitását biztosították.  
 
Alapvetés 
„Az ellátórendszerek a kliensek szükségletei, valamint a kezelés-ellátás eredményei szerint 
szerveződnek. A szükségletalapú és eredményközpontú ellátás a beteg-, illetve kliensutak 
optimális szervezését jelenti. Mindez feltételezi a kezelő-ellátó rendszereken belüli és azok 
közötti teljes ellátási spektrum kiépülését és – a szociális ellátásokkal szoros 
együttműködésben – az egészségügyi szolgáltatások progresszív rendszerét. Ebben a 
megközelítésben a kliens szükségletei a maguk teljességében jelennek meg, tehát nem csak a 
szerhasználat vagy a függőség jelenik meg problémaként, hanem annak pszichoszociális 
összefüggésrendszere… A legfontosabb eredmény az, ha a kliens felépül, visszailleszkedik a 
közösségbe és józanná válik. Viszont előrelépés az is, ha a kevésbé motivált, a változásra 
kevésbé kész kliensek további szerhasználata kisebb megterhelést jelent önmaguk, illetve 
szűkebb és tágabb környezetük számára. Tehát a felépülés-központú szemlélet alapján 
működő teljes kezelési láncnak a különböző alacsonyküszöbű, illetve ártalomcsökkentő 
programok is részei, annak mintegy első állomását jelentik.”25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ellátás alatt az összegzésben az egészségügyi és szociális ellátást együttesen értelmezzük. Ahol arra szükség 
van külön – külön nevesítjük. 
25 Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020. 47-48. old. 
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1. Szerhasználati jellemzők Szolnokon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szolnoki 13-18 (2013-ban 22) éves diákok kábítószer kipróbálási adatainak alakulása 1998-2013 között 
 
Szolnokon a fiatalok szerhasználati szokásainak vizsgálata 1998-ra tekint vissza. Azóta 3-4 
évente, szociológus által összeállított és összegzett szisztematikus felmérések készülnek, 
melyek alapvető célja a szerhasználati arányok változásának figyelemmel kísérése. Ezek 
alapján lehet következtetni a városi beavatkozások sikerességére, vagy sikertelenségére. 
Nagyjából 3-4 éves „tehetetlenségi tényező” feltételezhető a számszaki változásban, akár 
pozitív, akár negatív elmozdulásról beszélünk. A középfokú szolnoki nevelési-oktatási 
intézetekben tanuló 9-13 évfolyamos diákok összesített életprevalencia értéke 20,5 %. Az 
életkor előrehaladtával a kábítószerek kipróbálása, napi használata emelkedő értéket mutat. A 
fenti ábra adatai, akkor válnak igazán értelmezhetővé, ha az országos adatokkal összevetjük. 
A következő ábrán az országos, 16 éves korosztály érintő vizsgálat eredményei láthatóak éves 
bontásban.  Az összehasonlításból kitűnik, hogy a szolnoki mért szerhasználat alatta van az 
országos átlagnak, mivel a szolnoki 15-22 éves korosztály összesített eredménye az 16 évesek 
országos összesített eredményével egyezik meg.  
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A fenti 12-18 éves korosztály kipróbálási és szerfogyasztási szokásait vizsgáló kutatáson 
túlmenően, az SZKTT HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ munkatársai utcai 
megkereső munka keretében rendszeresen vesznek fel droghasználattal26 kapcsolatos anonim 
kérdőíveket az utca emberétől. 2014. január-február hónapban 64 kérdőív felvételére került 
sor a Belvárosban és a Széchenyi lakótelepen. A választás azért erre a két városrészre esett, 
mert napközben itt lehet a legtöbb embert elérni, továbbá szerhasználat szempontjából a 
lakótelep jelentősen fertőzött városrész, míg a belvárost, vagy a buszpályaudvar környékét 
nem csak az utazni kívánók szokták felkeresni, hanem a vidéki szerhasználók és helyi 
„kereskedők” is sokszor találnak itt egymásra. 
 
A kérdőívek összesített eredménye: 
A megszólított 64 fő közül csupán 4 nem használt, vagy próbált ki semmilyen drogot 
(alkohol, dohánytermék, kábítószer). A 64 személy közül nem dohányzik 15 fő, és nem 
fogyaszt alkoholt 24 személy. A megkérdezettek közül 6 fő kíváncsiságból próbálta ki a 
kábítószer hatását. Lehangoltság oldására használja 10 fő. További 22 fő kapcsolati 
problémák miatt, érzelmi hiánypótlásként nyúl kábítószerhez. Rendszeres használó 19 
személy. Közülük 15 férfi, 4 nő. A megkérdezett kábítószerhasználók 6 százaléka függőnek 
tartja magát. A kábítószert intravénásan használja 1 fő a megkérdezett 64 személy közül. A 
megkérdezett pozitív válaszadók jellemzően „mindenevők”, vagyis polytoxikománok, hiszen 
a magát kábítószer-használónak, kipróbálónak valló 38 fő arra a kérdésre, hogy melyik 
kábítószert próbálta ki, vagy használja rendszeresen, 108 összesített választ adott. 
Herbal: 16 fő 
Ecstasy: 6 fő 
Speed: 6 fő 
Kristály: 14 fő 
Mefedron (Kati): 4 fő 
Marihuána: 28 fő 
LSD: 1 fő 
Kokain: 1 fő 
Altató: 2 fő 
Designer: 30 fő 
 

                                                 
26 Drognak tekintendő minden olyan anyag, amely hatását főként a központi idegrendszeren fejti ki, függetlenül 
legális vagy illegális használati besorolásától. 
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Életkorukat tekintve a válaszadók többsége 16 és 22 év közötti, elvétve 22 év fölötti. Közülük 
10 nő és 54 férfi. A legmagasabb szerhasználati értékeket a 19-22 év közötti férfiak körében 
találtuk. 
 
A kábítószerek, dizájner drogok használata mellett egyre nagyobb nagyságrendben jelenik 
meg az utóbbi években a gyógyszer és alkohol együttes használata vagy az energiaital és 
alkohol kombináció a fiatalok körében. A lakosság egészét tekintve magas az 
alkoholfogyasztás, megközelítőleg a népesség 8-10%-ának vannak alkohol problémái, melybe 
az alkoholizmus és a magaskockázatú ivás egyaránt beletartozik. 
A fiatalok alkohol fogyasztása nem csak Szolnokon kirívóan magas, csupán 17%-uk nem 
fogyasztott alkoholt. Jellemző a rohamivás (binge drinking), a minél gyorsabban részegség 
állapotába kerülés céljával.  
Míg pár éve csak lányok esetében volt tapasztalható alkohollal átitatott tampon használata, 
mára már fiúk esetében is előfordul végbélbe feldugott alkoholos tampon használata.27 Az 
illegális szerek használatának alakulása kedvező képet mutat, ám ha a pszichoaktív szerek 
együttes használatát vizsgáljuk, a kép már egyáltalán nem kedvező. Az illegális szerek 20,5%-
os életprevalencia értékéhez 32,5% energiaital+alkohol és 16,5% gyógyszer+alkohol 
használat társul. Ezek alapján az úgynevezett összevont gyakoriság értéke az alábbi ábrán 
látható. 28 
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Mindezek az adatok, előrevetítik egy egymásra épülő, jól működő és együttműködő, 
szakmailag képzett szakembereket alkalmazó ellátórendszer távlatosan is stabil működésének 
szükségességét és további fejlesztését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Forrás: Mentőszolgálat munkatársai 
28 Forrás: Dr. Szarvák Tibor – Jávorszky Ferenc - Ifjúságszociológiai korkép Szolnokon 2013-ban 
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2. Az ellátórendszer kiépültsége, ellátási forma szerinti szerkezeti összetétele 
 

2.1. A kezelés, ellátás, felépülés egészségügyi intézményrendszere Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyében 
 
Alapellátás: 

 
Járóbeteg ellátás: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fekvőbeteg ellátás: 

 

Rehabilitáció: 
 
 
 
 

 
2.2. A kezelés, ellátás, felépülés szociális intézményrendszere Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyében 
 
Alacsonyküszöbű ellátás     Közösségi ellátás 
 

 
 
 
 

SZKTT Humán Szolgáltató 
Központ 

Drogkonzultációs Központ 
2003-tól 

Szolnok:  
28 felnőtt háziorvosi,  

18 házi gyermekorvosi praxis 

Pszichiátriai szakrendelők, gondozók: 
 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 
Kórház- Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozó 
 

• Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 
Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet, 
Pszichiátria 

 
• Karcagi Kátai Gábor Kórház, Ideggondozó 

 
• Mezőtúr  Városi Kórház- Rendelőintézet  

Egészségügyi Szolgáltató Kft., Pszichiátriai 
Rendelő 

Ambulanter ellátás: 
Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet Szolnoki 
Addiktológiai Központ  

 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 
Kórház- Rendelőintézet - Szolnok 

•  Kátai Gábor Kórház - Karcag 
 

• Újszászi „Kastély Otthon” Pszichiátriai és 
Szenvedélybetegek Otthona  

Szolnoki Kistérség Szociális 
Szolgáltató Besenyszögi 

Központja 
2009-től 

(előtte: 2005-2009 Szolnok) 
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Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 
 

 
 
Egyéb szereplők: 
 

 
 
 
Az elmúlt 12 év alatt, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tervszerű munkájának és Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Képviselőtestületének köszönhetően, a korábbi 
egypólusú, rendszernek nem nevezhető ellátás helyett, a több szereplős ellátórendszer 
részegységei kezdték meg működésüket a városban, illetve a kistérségben. Létezik - alulról 
felfele építkezve - immár 11 éve a HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ, mint 
alacsonyküszöbű szenvedélybeteg-ellátást (is) végző szociális szolgáltató. Ötödik éve 
működik a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító, SZKTT Szociális Szolgáltató 
Besenyszögi Központja. A Szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító Prizma Klub 
2007-ben kezdte meg működését az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Nappali 
Centrumában. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet fenntartásában 2005-ben nyitotta meg 
kapuit a MÖSZ Addiktológiai Központ (Drogambulancia). A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Pszichiátriai Osztálya, - melynek 2007-ig 
addiktológiai részlege is volt - 1976, míg a TÁMASZ Ambulancia  1992 óta működik a 
városban.  
A büntetőeljárásba került kábítószerhasználók úgynevezett elterelését két szolnoki szervezet, 
a MÖSZ Addiktológiai Központ és HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ 
biztosítja Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyei ellátási kötelezettséggel.  
 
A fejlesztés további irányát és lehetőségeit az elfogadott hatályos Nemzeti Drogellenes 
Stratégia kezelő-ellátórendszerrel kapcsolatos állásfoglalása határozza meg, mely szerint 
„törekedni kell a teljes kezelési spektrum kiépítésére. … A kezelő-ellátó rendszerek lehetőleg 
működjenek együtt a helyben megvalósuló családi, közösségi rendezvényekkel és a felépülő 
szerhasználók önsegítésen alapuló programjaival.29 
 
A helyi addiktológiai ellátórendszer tételes áttekintése alapján, Szolnokon, illetve a megyében 
még hiányzik a drogrehabilitációs otthon, védett szállás, védett munkahely. Ezek hiánya a 
szenvedélybetegségből való felépüléssel együtt járó visszaesés esélyét, ezzel értelemszerűen 
az ellátási költségeket is jelentősen növelik. A szerhasználattal eltöltött évek során, sok beteg 
társas-, családi kapcsolata tönkrement, elvesztették munkahelyüket. Tehát nincs hova 
menniük és nincs megélhetési forrásuk. Ebben a helyzetben nagy a veszélye a lecsúszásnak, a 

                                                 
29 Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020. 50.oldal 

Szakmai közösségek: 
- Addiktológiai Műhely 
- Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum 

SZKTT Humán Szolgáltató 
Központ 

Nappali Centrum 
2006-tól 

 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet Szolnoki 
Addiktológiai Központ  

2010-től 

Önsegítő közösségek: 
- Anonim Alkoholisták 
Szolnoki Torkolat Csoportja 
- Dömösi Kör Szolnoki 
Csoportja 
- Névtelen Anyagosok 
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szerhasználathoz való visszatérésnek. A védett munkahelyek, védett szállások, hazai és 
nemzetközi tapasztalatok alapján, ezt hivatottak és képesek megakadályozni.  
Magyarországon 13 drogrehabilitációs intézet, 353 férőhelyen, évente 700 klienst fogad. 
Ismeretünk szerint a hazai drogrehabilitációs elhelyezési lehetőségek kihasználtságuk alapján 
pillanatnyilag elegendőek, így helyi létrehozásuk pár évig nem tűnik indokoltnak, bár a 
Pszichiátriai Osztály munkatársainak van olyan tapasztalata, hogy néhány, az osztályról 
távozó szenvedélybetegnek a kórházból kikerülve nincs hova mennie. Hosszabb távon – 5-6 
év - számolni kell azzal, hogy megyénkben is szükség lesz ilyen típusú addiktológiai 
intézményre.  
A helyi szenvedélybetegeket ellátó, segítő ellátórendszer által preferált drogrehabilitációs 
intézetek rendelkeznek védett szállással, így Pécsvárad, Nagyszénás, illetve az Emberbarát 
Alapítvány is. Ezek az intézetek tapasztalatunk szerint segítik a felépült, náluk rehabilitált 
szenvedélybetegek elhelyezkedését is.  
Egy Szolnokon működő védett szállás, védett munkahely létrehozása megfontolandó, ám az 
ismert hajléktalansági ráta és munkanélküliség, továbbá a lehetőségek ismeretében, csak erre 
a célra védett szállás és munkahely létrehozása jelenleg kivitelezhetetlennek látszik. Ezen a 
területen is hosszabb távon számolni kell azzal, hogy szükség lesz ilyen ellátási lehetőségekre.  
 
Az ellátórendszert vizsgálva jelentős probléma - országosan is az -, a gyerekek és fiatalkorúak 
addiktológiai ellátatlansága. „A hazai ellátórendszer több ponton jelentős kapacitás hiánnyal 
küzd, leginkább a kábítószer-használó gyermek- és fiatalkorúak, valamint a többszörösen 
visszaeső, a rejtőzködő és a komorbid szerhasználók ellátásának megoldatlansága 
szembeötlő.” 30 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 
Sürgősségi Osztályvezető főorvosával folytatott témacentrikus beszélgetés során is égetően 
megoldandó feladatként jelentkezett a gyermek és serdülő pszichiátriai, utóbbi célcsoport 
esetében az addiktológiai fekvőbeteg ellátás létrehozása Szolnokon. Hasonló észrevételei 
vannak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet Pszichiátriai 
Osztálya munkatársainak is. Jelenleg serdülőkorú pszichiátriai vagy addiktológiai betegek 
fekvőbeteg ellátása, nagyon sürgős esetekben, a felnőtt Pszichiátriai Osztályon zajlik, ami az 
emberség oldaláról nézve dicséretes, szakmai, biztonsági és más okok miatt azonban 
tarthatatlan helyzet, mely helyzet megváltoztatása meghaladja az osztály kompetenciáját. 
 
Tény, hogy a gyermek- és fiatalkorú kábítószer-használók (pszichiátriai betegek) számára 
ugyanazt az ellátórendszert kellene működtetni, életkori sajátosságuk figyelembevételével, 
mint ami a felnőttek számára rendelkezésre áll. Jelentős ellentmondás, hogy miközben a 
kábítószerek és az alkohol kipróbálása, használata egyre korábbi életkorra, 14 éves kor alá 
tolódott, addig ez a célcsoport lényegében ellátatlan hazánkban. Szolnokon 16 éves kor alatt, 
csak a HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ tud, lehetőségein belül segítséget 
nyújtani, mivel a szociális törvény nem ír elő életkori megkötést. A MÖSZ Szolnoki 
Addiktológiai Központ 16 éves kortól fogadhat betegeket, ahogyan az ország többi 
drogambulanciája is. Az ellátórendszer intézményeitől különböző pszichiátriai és 
addiktológiai problémák miatt segítséget kérő szülői igények ismeretében és annak tényében, 
hogy „országosan a 18 év alatti korosztály 20%-át érinti valamilyen pszichés probléma”31, 
szükség van Szolnokon is egy addiktológiai részleggel rendelkező gyermek-, serdülő 
pszichiátriai osztály létesítésére.  
 
 

                                                 
30 Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020. 48. oldal 
31 Idézet dr. Vandlik Erika (OAC), a Nemzeti Drogellenes Stratégia kapcsán a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézetben 2014.03.10-én tartott előadásából. 
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A Szolnokon működő addiktológiai ellátórendszer fenntartói oldalról vizsgálva jelentősen 
széttagolt, mely nem könnyíti meg az együttműködést és a távlati célok és feladatelosztás 
meghatározását.  
 
A fekvőbeteg-ellátást biztosító Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- 
Rendelőintézet állami fenntartásban van. Pszichiátriai Osztálya számára, mely osztály 
addiktológiai betegekkel is foglalkozik (addiktológus nélkül), várhatóan, infrastruktúrájukat 
illetően, pozitív változást fog eredményezni a kórház további fejlesztése. Ennek első jeleként 
az osztály más épületben történő ideiglenes elhelyezése az adatgyűjtés időszakában zajlott. Az 
osztály távlati tervei között szerepel egy 14 ágyas addiktológiai nappali kórházi ellátást 
biztosító részleg létrehozása. Munkatársaik elhivatottak, ám a pszichiáterek száma kevés, 
addiktológus szakorvos nincs az osztályon. Örvendetes, hogy egy munkatársuk addiktológiai 
konzultáns képesítést szerzett. Éves, az addiktológiai kezelést érintő forgalmuk 2013-ban az 
alábbi volt: 
Aktív ágyon: 153 beteg 173 esetszámmal szerepelt. Közülük 125 beteg esetében alkohol 
okozta dependenciát, 11 beteg esetében alkohol okozta megvonási szindrómát, 4 esetben 
alkohol okozta megvonási szindrómát delíriummal, 3 fő esetében alkohol okozta pszichotikus 
zavarokat, 1 fő esetében alkohol okozta amnesztikus zavarokat, 4 személy esetében alkohol 
okozta reziduális zavarokat, további 3 fő esetében alkohol okozta egyéb mentális és 
viselkedés zavarokat diagnosztizáltak. Ezzel szemben altató, nyugtató függőséggel 6 
személyt, egyéb stimulánsok okozta pszichotikus zavarokkal 3 főt, míg drogok és 
pszichoaktív anyagok okozta függőséggel 13 személyt gyógykezeltek. 
Rehabilitációs ágyon: 98 beteg 106 esetszámmal szerepelt. Közülük 90 beteg alkohol okozta 
dependenciával, 1 fő alkohol okozta pszichotikus zavarokkal, 2 fő alkohol okozta reziduális 
zavarokkal, 3 személy alkohol okozta egyéb mentális és viselkedés zavarokkal, ketten altató, 
nyugtató függőséggel, míg 8 személy drogok és pszichoaktív anyagok okozta függőséggel 
került felvételre.  
Az osztály mellett működő, járóbeteg-ellátást végző TÁMASZ Gondozó 58 alkoholbeteget 
és 17 polytoxikománt gondozott. Ez összesen 326 addiktív beteg. Láthatóan, a pszichiátriai 
osztály addiktológiai gyógyító tevékenységében többségében az alkoholbetegek jelennek 
meg. Megjegyzendő, hogy a statisztikai adatok ismeretében a lakosság közel 10%-a küzd 
súlyos alkoholproblémával, ezzel szemben az alkoholproblémás személyek legjobb esetben 5-
8 %-a kerül egészségügyi ellátásba. 
 
 A járóbeteg-ellátást biztosító Addiktológiai Központot a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet működteti. Létrejöttekor a jelenlegi telephelyéül szolgáló ingatlant 10 évre 
kapta meg ingyenes használatra. Ebből kilenc év ez évben lejár. A megyei kórház állami 
fenntartásba kerülésével, a Megyei Önkormányzat 7.000.000 forintos támogatásától elestek, 
mely működési nehézséget okoz. Ezt a helyzetet külön tetézi, hogy az ellátási területelosztás 
átalakításával, a Szolnokon élő pszichiátriai- és szenvedélybetegeket a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza Kórház-, Rendelőintézetébe kell delegálniuk. Amennyiben mégis 
ellátják őket, akkor az OEP részéről nem kapják meg az ellátás után járó teljes finanszírozást. 
Addiktológus szakorvosuk rendszeres időközönként Budapestről jár le Szolnokra. 
Részmunkaidőben 4 pszichiátert és 1 pszichológust foglalkoztatnak. Teljes munkaidőben 4 
szociális munkás, 1 mentálhigiénés szakápoló, 1 szociális gondozó és 1 fő szociális 
asszisztens végzettségű munkatárs dolgozik az ambulancián. Éves, az addiktológiai kezelést 
érintő forgalmuk 2013-ban kábítószerfüggők esetében 793, alkoholbetegek esetében 774 volt. 
Elterelésben 62 fő vett részt. 
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Az ellátatlan, rejtőzködő szerhasználók és környezetük megtalálását végző, 
motiválatlanságukon változtatni próbáló HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ 
alacsonyküszöbű ellátást végző munkatársai jó körülmények között, kiváló infrastrukturális 
háttérrel dogoznak a kistérség 17 településén. Hét munkatársuk között mentálhigiénés 
szakember, mediátor, DLT tréner, addiktológiai konzultáns, szociálpedagógus, szociális 
munkás, szociális asszisztens egyaránt megtalálható. Közülük többen Europ-ASI kezelési 
igényindikátor felvételére jogosító képesítéssel is rendelkeznek. A Humán Szolgáltató 
Központ szervezeti egységeként tevékenykedő Drogkonzultációs és Információs Központ 
működési feltételeit, egyrészt a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Szolnok Megyei 
Jogú Város Önkormányzata biztosítja, az államtól elnyert hat millió forint pályázati támogatás 
mellett. Szakmai ismereteiket az elmúlt években is folyamatosan fejlesztették, köszönhetően a 
belső képzéseket tartó dr. Fügi Sarolta főorvos asszonynak, másrészt a Nemzeti 
Drogmegelőzési Iroda, illetve az ELTE Pszichológiai Intézet, valamint annak Doktori Iskolája 
által szervezett képzéseknek. Éves forgalmuk 2013-ban 7618 volt. Elterelésben tavaly 2 fő 
vett részt. Munkatársaik az elmúlt évben, a szakmai vezető kivételével, teljesen kicserélődtek. 
Ez a jelentős személyi változás érthető módon némi forgalmi visszaesést eredményezett az 
előző évhez képest, ám még így is 2000 fővel meghaladta az ellátási pályázatban vállalt 
forgalmi adatokat. Az átalakulásnak köszönhetően 2013-tól munkatársaik között addiktológiai 
konzultáns végzettségű is található. A HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ, 
elsősorban szakmai vezetőjük révén, több hazai és nemzetközi kutatás, együttműködés 
résztvevője. Jelenleg az Európai Drogprevenciós Minőségi Standardok projekt 2. szakaszában 
és az ukrán – magyar civil együttműködés keretében megvalósuló Skills for future – sürgető 
népegészségügyi problémák kezelése projektben dolgoznak együtt más szervezetekkel.  
 
A kompenzált állapotú szenvedélybeteg nappali ellátását végző Prizma klub az SZKTT 
Humán Szolgáltató Központ szervezeti egységeként működik. Működési feltétele, 
felszereltsége túlzás nélkül európai színvonalú. Munkatársaik között mentálhigiénés 
szakember, szociális munkás, szociális asszisztens, kreatív szakemberek egyaránt 
megtalálhatók. Klienseik jobbára pszichiátriai betegek, vagy kettős diagnózisú 
szenvedélybetegek. Változatos művészetterápiás beavatkozásokkal jelentős eredményeket 
értek el e betegek kompenzált állapotának hosszú távú fenntartásában. Az általuk 2013-ban 
nappali ellátásban részesített 109 kliens közül 19 volt szenvedélybeteg, akik jellemzően kettős 
diagnózisú betegek. Belső képzéseiken nem csak ők, hanem a kistérségben dolgozó 
társintézmények munkatársai is részt vehetnek.  
 
Önsegítő közösségek 
Szolnokon immár 25 éve működik az Anonim Alkoholisták  (AA) Torkolat csoportja. 
Tagjaik rendszeres látogatói a Pszichiátriai Osztályon fekvő alkoholbetegeknek, akiket 
igyekeznek megnyerni a felépülést erősítő önsegítő közösségbe való belépésre. 
Tevékenységüket helyszín biztosításával a Civil Ház és a HSZK Drogkonzultációs és 
Információs Központ segíti. 
A felépült alkoholbetegek esetében jelentős tevékenységet végez a szermentesség 
fenntartásában a Református Egyházhoz kötődő, Magyar Kékkereszt Egyesület Szolnoki 
Dömösi Köre is. 
Egy évre tekint vissza a kábítószerhasználók szolnoki önsegítő csoportjának, a Névtelen 
Anyagosok (NA) önsegítő közösségének megalakulása. Ez évtől csoportfoglalkozásaikat a 
HSZK Drogkonzultációs és Információs Központban tartják, heti egy alkalommal. 
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Egyéb szereplők, szakmai együttműködések 
 
A szervezeti, ágazati, fenntartói széttagoltság okozta nehézségek enyhítésére, három éve 
működik a Szolnoki Addiktológiai Műhely, melynek tagjai az addiktológiai ellátás és 
önsegítés szolnoki, vagy Szolnokon tevékenykedő egészségügyi, szociális intézményei és 
civil szervezetei. Rendszeresen megtartott rendezvényeik a szakmai fejlődést, egymás jobb 
megismerését, az együttműködés lehetőségeinek bővítését, a „betegutak” gyorsítását egyaránt 
szolgálják. Az addiktológiai ellátás területén, Szolnokon működő egészségügyi és szociális 
intézmények közötti együttműködés elmélyítésében jelentős előrelépés történt az elmúlt év 
során, köszönhetően dr. Driesz Márta osztályvezető főorvos asszony nyitottságának, 
segítőkészségének is. A műhely munkájához szorosan köthető a Humán Szolgáltató Központ 
által online kiadásban negyedévente megjelentetett Szolnoki Addiktológiai Műhely című 
szakmai kiadvány.  
 
3. Az ellátórendszerben dolgozó szakemberekkel felvett kérdőívek tapasztalatai 
 
A probléma kezelésében érintett intézményrendszer szakemberei között összesen 77 kérdőív 
kitöltésére került sor. Az adatgyűjtés során kapott információk megerősítették a napi munka 
során tapasztaltakat. A kérdőívek kitöltői a kezelés-ellátás területén dolgozó, eltérő 
végzettségű, többnyire diplomás szakemberek voltak. A válaszok elemzésénél az alábbi 
értékelési besorolást alkalmaztunk: 1-1,5 nincs probléma – 1,6-2,9 enyhe probléma – 3-3,5 
közepes probléma – 3,6-4,5 jelentős probléma – 4,5-5 súlyos probléma 
 
Az együttműködési hajlandóság vegyes képet mutatott. A legalacsonyabb fokú 
együttműködési hajlandóságot a gyógyszerészek és a háziorvosok mutatták összességében, de 
esetükben is találkoztunk készséges, segítőkész szakemberekkel. Általánosan példás, segítő 
hozzáállás volt tapasztalható a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetény Géza Kórház- 
Rendelőintézet és a Mentőszolgálat munkatársai részéről. Utóbbiaktól több, a lakosság 
számára talán eddig nem, vagy kevésbé ismert információt kaptunk, amire több ponton is 
hivatkoztunk ebben a fejezetben. Szinte nincs olyan hétvége Szolnokon, hogy a mentőket ne 
hívnák alkohol, vagy kábítószer okozta rosszulléthez. Utóbbiak közül a dizájner drogok közé 
tartozó Herbál adja számukra a legtöbb munkát. Nem csak szórakozóhelyekre, hanem 
lakásokra is ki kell menniük. Ők hívták fel a figyelmet az alkoholos tampon vagy az 
alkoholos tampon és a nyugtatók együttes használatának egyre szaporodó szolnoki 
előfordulására mindkét nem esetében.  
 
A kérdőívek felvétele mellett lehetőség nyílott Dr. Kondor Klárával a Sürgősségi Betegellátó 
Osztály osztályvezető főorvosával fókuszinterjú készítésére, melynek során megerősítést 
nyert, hogy addiktológiai problémával osztályukra is kerülnek betegek. Többnyire intoxikált 
állapotú részegek, és vélelmezhetően alkohol és dizájner drog együttes befolyásoltságában 
lévők egyaránt. Kábítószer- vagy dizájner drog használókkal kapcsolatos számszerű, pontosan 
beazonosítható osztályos ismeretük nincs. Ennek oka, hogy a dizájner drogok használatának 
kiszűrése jelen labor lehetőségek mellett lényegében lehetetlen, budapesti spektrometriai 
vizsgálatok kellenének hozzá. A diagnózis pontos felállítását az alkoholhatás elfedése is 
gátolja. Éves szinten négy-öt visszatérő, ismert „hagyományos” kábítószerfüggő beteggel 
találkoznak. 
 
A pszichoaktív szerek esetében a megkérdezettek jelentős problémaként értékelték az 
alkoholfogyasztást és a dohányzást. Az alkoholfogyasztás súlyosságának átlagos megítélése a 
város lakosságával kapcsolatosan 3,64, a dohányzást esetében 3,87. Az indokolatlan 
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gyógyszerfogyasztást közepes súlyú problémának tartják a felnőttek (3,44), enyhének a 
fiatalok (2,44) esetében. Enyhe problémának tekintik a városi felnőtt lakosság kábítószer-
használatát (2,79), míg a fiatalokét közepesen súlyosnak (3,41) ítélik. A válaszadók jelentős 
többsége munkája során már találkozott pszichoaktív szerhasználati problémákkal. Többségük 
az alkohol káros hatásaival. Ezt követik sorrendben a dohányzás, a kábítószer-használat és az 
indokolatlan gyógyszerfogyasztás következményei. A szakemberek többsége, saját megítélése 
szerint nem rendelkezik megfelelő, naprakész addiktológiai ismeretekkel. A válaszadók 
majdnem felének az a tapasztalata, hogy az intravénás szerhasználat jelen van a városban, míg 
43% azt válaszolta, hogy nem tudja megítélni. Ez a tény epidemiológiai okok miatt is 
beavatkozást igényel. Az ellátórendszerrel kapcsolatosan a válaszadók 48%-a válaszolta, hogy 
nincs megfelelő rálátása, a válaszadók 52%-a közül a többség megfelelőnek, ám fejlesztésre 
szorulónak tartják.  
Kirívóan rossz a szakember ellátottság az egész megyében. Ezen valamelyest enyhítenek, 
legalábbis Szolnokon, a komplementer végzettségű szakemberek (addiktológiai konzultáns, 
mentálhigiénés szakember, addiktológiai-, megelőzési ismeretekkel bíró szociális munkás, 
szociálpedagógus), jóllehet az addiktológus, pszichiáter hiányát nem pótolhatják. Fontos 
javaslatok fogalmazódtak meg a válaszadók részéről, melyeket Szolnok drogellenes 
stratégiájának megalkotásakor figyelembe kell venni és az ahhoz szervesen kapcsolódó 
cselekvési tervbe célszerű beépíteni. Ilyenek a képzések, előadások, lakossági tájékoztatás, 
visszacsatolás, média jelenlét, a rendszer egyes elemeiben dolgozók alultájékozottsága. Az 
ellátórendszer széttagoltsága miatt is, komoly egyeztetések szükségesek egy reális, 
előremutató, szakmai alapokon álló városi stratégia és cselekvési terv, területet érintő 
elkészítéséhez. 
A stratégia kezelés-ellátást érintő helyi fejlesztési irányainak megfogalmazásához a 
rendelkezésre álló, a szakmai realitást tükröző információk, ajánlások, javaslatok mellett 
szükséges annak ismerete is, hogy országosan milyen infrastrukturális, humánerőforrás 
fejlesztési lehetőségek kapnak támogatást az elkövetkező években. Ennek ismeretében lehet 
csak reális, helyi fejlesztési irányokat, tevékenységeket meghatározni. Ehhez azonban 
szükséges a ma még (munkaanyag lezárásakor) nem ismert kormányprogram. 

26 gyógyszertár működik Szolnokon, akiknek már 2010-ben is kértük a közreműködését 
abban, hogy felmérjük a 4. számú mellékletben szereplő megjelölt hatóanyag tartalmú 
gyógyszerek fogyasztási tendenciáját. Akkor a 27 gyógyszertárból 13 válaszolt megkereső 
levelünkre és az összegzés alapján forgalmukban a szedatívumként használt nyugtatók 
fogyasztása, valamint egyes altatók forgalma volt kimagasló. 2014-ben a megkeresett 
gyógyszertárak közül csupán 6 válaszolt a megkeresésre. Az összesített eredmény alapján 
továbbra is magasnak mondható az altatók és nyugtatók fogyasztása, melyek veszélye, hogy 
addikciót okozhatnak, és kereszt addikcióban állnak az alkohollal, mely szintén „nyugtató 
hatású”. Az antidepresszánsok magas forgalma önmagában negatív jelenségként értékelhető, 
azonban szakmai szempontból a felderített és kezelt depressziós betegek számának 
növekedését is jelenti. 
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III. KÍNÁLATCSÖKKENTÉS 
 
1.Főbb folyamatok  
 
Magyarországon amellett, hogy az összes klasszikus kábítószertípus hozzáférhető, rohamosan 
terjed az új típusú pszichoaktív szerek (ún. dizájner drogok) kereskedelme és használata. A 
forgalmazás szervezett bűnözéssel való kapcsolata miatt e szerek megjelenésének 
nemzetbiztonsági kockázata is jelentős. A korábban hagyományos kábítószerekkel kereskedő 
bűnözői csoportok újabban egyre inkább e szerek forgalmazásával foglalkoznak.  
A kábítószer-bűnözés dinamikus jelenség, drámai gyorsasággal jelennek meg új szerek, 
terjednek el új elkövetési magatartások és változnak a csempészútvonalak.  
A különböző kábítószertípusokkal foglalkozó elkövetői körök a terjesztői piramis magasabb 
fokain már a szervezett bűnözés valamennyi ismérvét magukon viselik, különösen a balkáni 
útvonalon tevékenykedő csempészcsoportok, illetve a kannabisz terjesztésében meghatározó 
szerepet betöltő külföldi bűnözői csoportok. A hazai piacon az illegális és legális szintetikus 
kábítószerek a kannabisz után a második leginkább keresett szercsoport. A kokain kínálata 
szintén folyamatosan növekszik.  
A világhálón elkövetett bűncselekmények száma napról napra nő, a kábítószer, illetve az új 
pszichoaktív szerek kínálatával összefüggésben az egyik legnehezebben ellenőrizhető terület 
az internet alapú bűnelkövetés.  
 
2.Szervezeti feltételek  
 
Az országot behálózó csempész-, termesztő- és terjesztő csoportokkal az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott bűnügyi szervezet néz szembe. Szükséges az erők, az 
eszközök és főleg az információk összpontosítása az ország kábítószer-ellátását végző 
bűnözői szervezetek elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében. A bűnüldöző 
szervek elmúlt években lezajlott átszervezése révén ennek a feltételei alapvetően 
rendelkezésre állnak, mindazonáltal a kábítószer-bűnözés folyamatosan változó dinamikája a 
továbbiakban is megfelelő reagálást igényel.  
 
3.Célok, alapelvek, tevékenységi terület  
 
Határozott cél, hogy 2020-ra a kereslet- és a kínálat-csökkentés egyensúlyának 
biztosítása mellett a rendelkezésre álló eszközök széles körű alkalmazásával a lehető 
legteljesebb mértékben visszaszoruljon kábítószer-fogyasztás mértéke Magyarországon. 
Különösen fontos ez azokon a színtereken, ahol a gyermekek, fiatalok fokozott veszélynek 
vannak kitéve: az iskolákban, a közművelődési intézményekben és a szórakozóhelyeken.  
A Nemzeti Biztonsági Stratégia részletesen meghatározza a kábítószer-kereskedelemmel 
összefüggésben felmerülő hazai kihívásokat és az adekvát válaszokat. Rögzíti, hogy a 
kábítószer-bűnözés elleni sürgős és a jelenleginél célravezetőbb fellépés előfeltétele a 
rendészeti munka hatékonyságának növelése, az illetékes szervek technikai ellátottságának és 
személyi állománya képzettségének javítása, továbbá az illetékes nemzetközi szervekkel 
folytatott hatékony információcsere és együttműködés. 
 
Ennek érdekében növelni kell az ellenintézkedések hatékonyságát, meg kell erősíteni a 
bűnszervezetek elleni fellépésért felelős szerveket, valamint a bűnügyi szakértői tevékenység 
személyi, anyagi és technikai bázisát. A fentieken túl fel kell állítani egy országos szintű, 
kábítószer-bűnözés elleni szolgálatot. A kábítószer-ellenes küzdelem átfogó társadalmi 
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feladatot is jelent, így az eredményes fellépés szempontjából különösen fontos a társadalmi 
bűnmegelőzés lehetőségeinek kihasználása.  
 
Mindezek alapján a kínálatcsökkentés legfőbb stratégiai célja bármely visszaélésre 
alkalmas pszichoaktív anyag Magyarországra történő bejutásának és a hazánkban 
megjelenő szerekhez való hozzáférés megakadályozása, illetve ezzel összefüggésben a 
bűnmegelőzési vetület érvényesítése.  
A kínálatcsökkentő munka jogszabályokban foglalt kötelezettség, amely védi a társadalom 
tagjait, és a különböző közösségek (család, köznevelési intézmény, munkahely stb.) 
biztonságát szolgálja. Tevékenységi területe a jogi szabályozást, a bűnüldözést, az illegális 
kábítószer-termelés felszámolását és az úgynevezett kábítószer-prekurzorok és 
preprekurzorok, kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok szigorú 
ellenőrzését egyaránt érinti.  
 
Foglalkozik továbbá a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kábítószer-ellenes közös 
akciókkal, valamint az illegális kábítószer-kereskedelemhez kötődő pénzmosás és korrupció 
elleni fellépéssel is. 
Intézményesített keretek között felöleli elsősorban a rendőrség, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal tevékenységét, továbbá az eredményesebb nyomozások végrehajtását segítő 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásainak bővítését, valamint a büntetés-végrehajtás 
területén szükséges ellenőrzési feladatokat is. 
A kínálatcsökkentésbe a bűnmegelőzés és a szervezett bűnözés közigazgatási vagy 
adminisztratív eszközökkel való visszaszorítása is beletartozik, aminek területén az 
említett szervek mellett elsősorban a helyi közösségnek, az önkormányzatnak és más helyi 
szervezeteknek (pl. egyházaknak), valamint üzleti vállalkozásoknak (pl. szórakozóhelyek 
üzemeltetőinek) lehet kulcsszerepük. E téren a társadalmi jelzőrendszer hatékonysága az 
állampolgári felelősségvállalás erősödését, a problémák korai kezelése pedig a nemkívánatos 
jelenségekkel szembeni önkormányzati fellépés lehetőségének jogszabályi megteremtését 
igényli.  
A kábítószer-kínálat visszaszorítása – függetlenül a kábítószerek egyes típusaitól – a 
jogszabályok által évtizedek óta folyamatosan megkövetelt zéró tolerancia elvén alapul és e 
tevékenység a kábítószer-kereskedőkre és termelőkre összpontosul. A kábítószerek között a 
tekintetben sincs különbség, hogy az egyes kábítószerek termeléséhez és kereskedelméhez 
kapcsolódó büntetőjogi felelősség alól sem függőség, sem más indok nem mentesíthet.  
A kábítószer-kínálat visszaszorítása a jogszabályok által évtizedek óta folyamatosan 
megkövetelt zéró tolerancia elvét követi, tevékenységét pedig a kábítószer-kereskedőkre és 
termelőkre összpontosítja. A kábítószerek termeléséhez és kereskedelméhez kapcsolódó 
büntetőjogi felelősség alól sem függőség, sem más indok nem mentesíthet.  
A rendőrség tevékenysége a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés visszaszorítását célozza, 
ami megfelel a társadalom elvárásainak is. A büntetőpolitikával kapcsolatos társadalmi 
elvárás az is, hogy a bűncselekmények egyéni és közösségi következményeivel kapcsolatos 
beavatkozások rendszere is rendelkezésre álljon. 
 
 A kábítószereket előállítók, termelők, forgalmazók, üzletszerűen kínálók által elkövetett 
bűncselekmények esetén a szigorú szabadságelvonás mellett a kábítószerekkel 
összefüggésben keletkezett vagyon elvonását is biztosítaniuk kell a jogszabályi kereteknek. Az 
elkobzás alá eső vagyon esetében cél, hogy az a megelőzés, a kezelés-ellátás, illetve a 
kínálatcsökkentés fejlesztésére fordítható legyen.  
A modern bűnüldözés nélkülözhetetlen eleme az információk megszerzése, feldolgozása, 
hasznosítása, átadása. A kínálatcsökkentésre irányuló tevékenységben is szükséges a 
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kábítószerek előállításával, termesztésével, forgalmazásával, kínálásával kapcsolatban 
keletkezett információk összegyűjtése, elemzése és értékelése. Ennek érdekében növelni 
szükséges a rendészeti szervezetek közötti információcserét és annak hatékonyságát, amely 
mind az új típusú kábítószerek, mind az új típusú elkövetési módok tekintetében nagy 
segítséget nyújthat. A kínálatcsökkentés további eleme a kábítószerekkel kapcsolatos 
különböző bűncselekményekre felhívó, illetve a kábítószerek forgalmazásának, előállításának, 
termesztésének módjairól tájékoztató internetes honlapokkal szembeni hatékony 
intézkedés.  
A kábítószer-fogyasztással összefüggő közlekedési balesetek számának csökkentése is 
fontos, ennek érdekében indokolt a célzott közúti ellenőrzések fokozása és a balesetet okozó 
gépkocsivezetők kábítószer-fogyasztásra irányuló szűrővizsgálata.  
A kábítószer-prekurzorokkal, valamint a kábítószerekkel, pszichotróp és új pszichoaktív 
anyagokkal kapcsolatos visszaélések lehetőségének csökkentése érdekében az illegális 
felhasználás elleni fellépést erősíteni kell. Ennek eszköze egyrészt a korszerű engedélyezési 
és nyilvántartási rendszer, másrészt a vegyipari cégek és kereskedők szervezeteinek 
bevonása a felvilágosító és megelőző munkába.  

 
4.Rendőrség 
 
A Rendőrség új Drogellenes stratégiája – 2014-2020. között - a korábbi stratégiai 
hangsúlyokhoz hasonlóan elsősorban a kereslet- és a kínálatcsökkentés szemléleti kereteit 
elfogadva, valamint a hazai és nemzetközi gyakorlat tapasztalatait alapul véve jelöli ki a 
legfontosabb beavatkozási színtereket. 
 
4.1. Nemzetközi és hazai jogi környezet  
Hazánkat a nemzetközi jogon alapuló, a magyar jog részévé tett egyezmények kötelezik a 
kábítószer fogyasztása, valamint a kábítószer csempészete elleni fokozott fellépésre. 
Magyarország valamennyi kábítószer konvenciónak tagja, minden nemzetközi egyezményhez 
csatlakozott, ezeket belső jogi normává tette.  
A New Yorkban 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezményt az 1965. évi 4. 
törvényerejű rendelet tette a magyar jog részévé, a módosításait tartalmazó, Genfben 1972. 
március 25-én aláírt jegyzőkönyvet pedig az 1988. évi 17. törvényerejű rendelet hirdette ki. 
Ez a nemzetközi jogi norma tekinthető a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem egyik 
alapdokumentumának. Az Egyezményhez történő csatlakozással kötelezettséget vállaltunk 
arra, hogy kizárólag gyógyászati és tudományos célokra korlátozzuk a kábítószerek 
termelését, gyártását, behozatalát, kivitelét, elosztását, kereskedelmi forgalmát, használatát és 
tárolását.  
A pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. február 17-én megkötött Egyezményt az 
1979. évi 25. törvényerejű rendelet iktatta a belső jogszabályok közé. Nagy horderejű és 
alapvetően bűnügyi vonatkozású az 1998. évi L. törvény által kihirdetett, Bécsben 1988. 
december 20-án aláírt ENSZ Egyezmény a „Kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott 
gyártása és forgalmazása elleni nemzetközi fellépésről” is. Az Egyezmény – felismerve azt, 
hogy a szervezett bűnözéssel szemben csak gazdasági alapjának megrendítése révén lehet 
átütő eredményeket elérni – szigorú elkobzási szabályokat rögzít, amennyiben a megszerzett 
vagyon bármilyen módon kábítószer-ügylethez kapcsolódik.  
A hazai jog részévé tett nemzetközi egyezmények és megállapodások kormányzati feladatait 
tartalmazó normák hazánk európai uniós csatlakozásával módosultak. A kábítószerekkel és 
pszichotróp anyagokkal végzendő tevékenység szabályozását a kábítószerekkel és pszichotróp 
anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint 
ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) 
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Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), míg a kábítószer prekurzorokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások rendjét, a hatósági feladatok és hatáskörök megosztását a 
kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági 
feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 
tartalmazza.  
 
4.2. Bűnügyi helyzet  
4.2.1. Kábítószer-bűnözés és kábítószerpiac 2012. évre vonatkozóan  
Kábítószerrel történő visszaélés bűncselekménye miatt évente 4000–8000 eljárás fejeződik 
be Magyarországon. Ez a szám 2005-ben volt a legmagasabb (7600 fölötti eljárás), 2003-ban 
pedig a legalacsonyabb (3378 eljárás). 2012-ben 5219 rendbeli kábítószerrel való visszaélés 
bűncselekményt és 4805 elkövetőt regisztráltak, mely számok a korábbi évekhez képest 
csökkenést jeleznek. Ezek közül 4584 eset (87,8%) fogyasztói típusú, 570 eset (10,9%) pedig 
kereskedői bűncselekmény volt. Az elkövetők 79,8%-a 30 év alatti volt, ezen belül nőtt a 
fiatalkorúak aránya (17,9%-ra). A kábítószerrel visszaélést elkövetők közel háromnegyede 
büntetlen előéletű volt. 2012-ben tovább csökkent a vádemeléssel végződő eljárások aránya (a 
2011. évi adatokhoz viszonyítva mintegy 42%-ról 36,2%-ra). Az elterelés alkalmazása 
következtében a nyomozások 58,3%-a fejeződött be bírósági eljárást nem eredményező 
módon. A vádemelést nem eredményező lezárások között 2007 óta folyamatosan nő a 
„büntethetőséget megszüntető egyéb ok” címen történő befejezések aránya. A 
bűncselekmények elkövetésének helyét vizsgálva, az országon belül tovább nőtt a közép-
magyarországi (Budapest és Pest megye) dominancia: itt követték el a regisztrált 
bűncselekmények 32%-át.  
Az előző évekhez hasonlóan a regisztrált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények túlnyomó 
többségét 2012-ben is kannabisszal követték el (75,2%, 3925 eset). Ugyanakkor a megelőző 
évhez képest csökkent a kannabisszal elkövetett visszaélések száma (17,1%-kal) és aránya is a 
visszaélés kábítószerrel bűncselekmények között (5,0%-kal). 2012-ben az amfetamin az 
esetek 14,1%-ában (738 eset) szerepelt az elkövetés tárgyaként, 2011-ben ez az arány 8,1% 
volt, mintegy 6 százalékponttal nőtt a szerrel elkövetett, regisztrált bűncselekmények aránya, 
az előző évhez képest a heroinnal elkövetett visszaélések a bűncselekmények mindössze 
1,4%-át tették ki (72 eset).  
A kábítószergyanús anyagok lefoglalási adatai alapján a hazai piacon leggyakrabban 
előforduló anyag – mind a lefoglalások számát, mind a mennyiségét tekintve – a marihuána. 
A lefoglalások száma alapján a kokain, az amfetamin, a metamfetamin és az LSD feketepiaci 
részesedése évek óta hasonlónak tekinthető. A heroin lefoglalásainak száma, illetve a lefoglalt 
anyag mennyisége a 2010-ben tapasztalható kismértékű csökkenés után 2012-ben jelentősen 
visszaesett, a fogyasztási és lefoglalási adatok arról tanúskodnak, hogy a heroin lényegében 
eltűnt a piacról. Ezzel egyidejűleg folytatódott az új pszichoaktív anyagok előző két évben 
kezdődött térnyerése, a tiltólistára került mefedron helyét különböző – azóta szintén 
tiltólistára került – katinon vegyületek (4-MEC, MDPV), továbbá szintetikus 
kannabinoidokkal kezelt növényi törmelékek vették át.  
Kábítószer-csempészet tekintetében Magyarország továbbra is tranzit és célország egyben. A 
legtöbb kábítószertípus külföldről jut hazánkba, a belföldi előállítás egyedül a marihuána 
esetében játszik egyre meghatározóbb szerepet. A kábítószerek ára 2009-hez képest 
lényegében nem változott, a heroin ára kismértékben, hatóanyagtartalmának csökkenésével 
párhuzamosan mérséklődött. Az elmúlt két év legjelentősebb kábítószerpiaci fejleménye a 
szintetikus szerek piacának átalakulása, az ecstasy tabletták újbóli feltűnése és új, sok esetben 
még listán sem lévő hatóanyagot tartalmazó porok és tabletták megjelenése, illetve 
szokatlanul gyors terjedése.  
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A 2013. július 1-jétől hatályba lépő, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Btk.) több változást hozott a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények 
szabályozásában. Az új szabályozás megteremti a fordított bizonyítás lehetőségét a 
kábítószer-kereskedelem alatt keletkezett vagyon tekintetében, vagyis a kábítószer-
kereskedőnek kell bizonyítania vagyonának legális eredetét azon idő alatt, amíg kábítószer-
kereskedelemmel foglalkozott. Nem alkalmazható az elterelés, ha a bűncselekmény 
elkövetését megelőző két éven belül az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották 
el, illetve a nyomozást azért függesztették fel, mert vállalta az elterelésen való részvételt, vagy 
ha az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása 
miatt megállapították. Megszűnt a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények 
kábítószerfüggő személy általi elkövetésének privilegizált esetként történő kezelése. A 
bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a kábítószer-függőséget a büntetés kiszabása 
során enyhítő körülményként veszi-e figyelembe. A Btk. elkövetési magatartásként nevesíti a 
kábítószer-fogyasztást, és bevezeti a különösen jelentős mennyiséget, amely megkönnyíti a 
„futárokkal” szembeni bizonyítást.  
 
4.2.2. Új pszichoaktív szerek  
Az új pszichoaktív szerek visszaélésszerű használatát és megjelenését a hazai piacon a 
Nemzeti Drog Fókuszpont által koordinált szakértői hálózat, a Korai Jelzőrendszer (Early 
Warning System) hivatott nyomon követni és az ezzel kapcsolatos információkat eljuttatni az 
illetékes hazai intézményeknek, valamint a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 
Megfigyelő Központjának (EMCDDA). A tagállamok által az EMCDDA számára tett 
bejelentések szerint 2009 óta jelentősen megnövekedett az Európában megjelenő új 
pszichoaktív szerek száma. A lefoglalási adatok és a Nemzeti Drog Fókuszponthoz beérkező 
bejelentések alapján hazánkban is hasonló folyamat figyelhető meg. Másfelől viszont az 
Europol új pszichoaktív szerekkel összefüggő adatai alapján az EMCDDA 2012-es Éves 
Jelentése Magyarországot a kisebb lefoglalásokról beszámoló országok sorában említette 
meg. 
 
Hazánkban az új pszichoaktív szerek szabályozásáról az emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. 
évi XCV. törvény, valamint a Korm. rendelet rendelkezik. A kockázatértékelés folyamatát is 
e két jogszabály határozza meg.  
Magyarországon amellett, hogy az összes klasszikus kábítószertípus hozzáférhető, rohamosan 
terjed az új típusú pszichoaktív szerek (ún. dizájner drogok) kereskedelme és használata. A 
forgalmazás szervezett bűnözéssel való kapcsolata miatt e szerek megjelenésének 
nemzetbiztonsági kockázata is jelentős. A korábban hagyományos kábítószerekkel kereskedő 
bűnözői csoportok újabban egyre inkább e szerek forgalmazásával foglalkoznak.  
A kábítószer-bűnözés dinamikus jelenség, drámai gyorsasággal jelennek meg új szerek, 
terjednek el új elkövetési magatartások és változnak a csempészútvonalak.  
A világhálón elkövetett bűncselekmények száma napról napra nő, a kábítószer, illetve az új 
pszichoaktív szerek kínálatával összefüggésben az egyik legnehezebben ellenőrizhető terület.  
Az új típusú dizájner drogok Magyarországon 2010-ben jelentek meg jelentősebb mértékben, 
közülük a mefedron terjedt el leginkább. Az interneten árusított szereket általában nem emberi 
fogyasztásra alkalmas szerként hozzák forgalomba, azonban ezeknek a drogként való 
fogyasztáson kívül más felhasználása nem ismert.  
 
A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI) adatai szerint a 2013-ban 
lefoglalt új pszichoaktív anyagok aránya az összesen lefoglalt kábítószer mennyiségéhez 
képest már több mint 50%.  
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Az új szerek szerhasználati mintázataira vonatkozó kutatások alapján elmondható, hogy azok 
elterjedésének okai elsősorban az alacsony ár és a könnyű hozzáférhetőség voltak, az 
újdonság hatása és a legalitás miatt feltételezett alacsonyabb kockázat mellett.  
A Btk. a visszaélés új pszichoaktív anyaggal bűncselekmény elkövetése esetén a fogyasztás, a 
megszerzés és a tartás elkövetési magatartást nem rendeli büntetni. Tekintettel azonban arra, 
hogy ezen anyagok terjedése az illegális forgalomban az új jogszabályhely hatálybalépése óta 
nem csökkent, hanem nőtt, ezért módosítani kellett az új Btk. idevonatkozó szabályozását, 
ami 2014. január 1-jétől lépett hatályba. Eszerint a csekély mennyiségű új pszichoaktív anyag 
megszerzése és tartása vétségnek, míg a csekély mennyiség feletti anyag megszerzése és 
tartása pedig bűntettnek minősül.  
 
4.2.3. Szervezeti feltételek  
Az országot behálózó csempész-, termesztő és terjesztő csoportokkal a Rendőrség néz 
szembe. Szükséges az erők, az eszközök és főleg az információk összpontosítása az ország 
kábítószer-ellátását végző bűnözői szervezetek elleni küzdelem hatékonyságának növelése 
érdekében. A Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1035/2012. (II. 21.) 
Korm. határozat részletesen meghatározza a kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben 
felmerülő hazai kihívásokat és az adekvát válaszokat. Rögzíti, hogy a kábítószer-bűnözés 
elleni sürgős és a jelenleginél célravezetőbb fellépés előfeltétele a rendészeti munka 
hatékonyságának növelése, az illetékes szervek technikai ellátottságának és személyi 
állománya képzettségének javítása, továbbá az illetékes nemzetközi szervekkel folytatott 
hatékony információcsere és együttműködés. Ennek érdekében növelni kell az 
ellenintézkedések hatékonyságát, meg kell erősíteni a bűnszervezetek elleni fellépésért felelős 
szerveket, valamint a bűnügyi szakértői tevékenység személyi, anyagi és technikai bázisát. A 
fentieken túl fel kell állítani egy országos szintű, kábítószer-bűnözés elleni szolgálatot. A 
kábítószer-ellenes küzdelem átfogó társadalmi feladatot is jelent, így az eredményes fellépés 
szempontjából különösen fontos a társadalmi bűnmegelőzés lehetőségeinek kihasználása.  
Mindezek alapján a kínálatcsökkentés legfőbb stratégiai célja bármely visszaélésre 
alkalmas pszichoaktív anyag Magyarországra történő bejutásának és a hazánkban megjelenő 
szerekhez való hozzáférés megakadályozása, illetve ezzel összefüggésben a bűnmegelőzési 
vetület érvényesítése.  
A kínálatcsökkentő munka jogszabályokban foglalt kötelezettség, amely védi a társadalom 
tagjait, és a különböző közösségek (család, köznevelési intézmény, munkahely stb.) 
biztonságát szolgálja.  
 
Tevékenységi területe a jogi szabályozást, a bűnüldözést, az illegális kábítószer-termelés 
felszámolását és az úgynevezett kábítószer-prekurzorok és pre-prekurzorok, 
kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok szigorú ellenőrzését egyaránt 
érinti.  
A kábítószer-kínálat visszaszorítása – függetlenül a kábítószerek egyes típusaitól – a 
jogszabályok által évtizedek óta folyamatosan megkövetelt zéró tolerancia elvén alapul, és 
ez a tevékenység a kábítószer-kereskedőkre és -termelőkre összpontosul. A kábítószerek 
között a tekintetben sincs különbség, hogy az egyes kábítószerek termeléséhez és 
kereskedelméhez kapcsolódó büntetőjogi felelősség alól sem függőség, sem más indok nem 
mentesíthet.  
A Rendőrség tevékenysége a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés visszaszorítását célozza, 
ami megfelel a társadalom elvárásainak is. A büntetőpolitikával kapcsolatos társadalmi 
elvárás az is, hogy a bűncselekmények egyéni és közösségi következményeivel kapcsolatos 
beavatkozások rendszere is rendelkezésre álljon. A kábítószereket előállítók, termelők, 
forgalmazók, üzletszerűen kínálók által elkövetett bűncselekmények esetén a szigorú 
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szabadságelvonás mellett a kábítószerekkel összefüggésben keletkezett vagyon elvonását is 
biztosítaniuk kell a jogszabályi kereteknek. Az elkobzás alá eső vagyon esetében cél, hogy az 
a megelőzés, a kezelés-ellátás, illetve a kínálatcsökkentés fejlesztésére fordítható legyen.  
A modern bűnüldözés nélkülözhetetlen eleme az információk megszerzése, feldolgozása, 
hasznosítása, átadása. A kínálatcsökkentésre irányuló tevékenységben is szükséges a 
kábítószerek előállításával, termesztésével, forgalmazásával, kínálásával kapcsolatban 
keletkezett információk összegyűjtése, elemzése és értékelése. Ennek érdekében növelni 
szükséges a rendészeti szervezetek közötti információcserét és annak hatékonyságát, amely 
mind az új típusú kábítószerek, mind az új típusú elkövetési módok tekintetében nagy 
segítséget nyújthat. A kínálatcsökkentés további eleme a kábítószerekkel kapcsolatos 
különböző bűncselekményekre felhívó, illetve a kábítószerek forgalmazásának, előállításának, 
termesztésének módjairól tájékoztató internetes honlapokkal szembeni hatékony intézkedés.  
 
A kábítószer-fogyasztással összefüggő közlekedési balesetek számának csökkentése is 
fontos, ennek érdekében indokolt a célzott közúti ellenőrzések fokozása és a balesetet okozó 
gépkocsivezetők kábítószer-fogyasztásra irányuló szűrővizsgálata.  
A kábítószer-prekurzorokkal, valamint a kábítószerekkel, pszichotróp és új pszichoaktív 
anyagokkal kapcsolatos visszaélések lehetőségének csökkentése érdekében az illegális 
felhasználás elleni fellépést erősíteni kell. Ennek eszköze egyrészt a korszerű engedélyezési 
és nyilvántartási rendszer, másrészt a vegyipari cégek és kereskedők szervezeteinek 
bevonása a felvilágosító és megelőző munkába.  
 
5.A Rendőrség egyes szakterületeinek felépítése és feladata a kábítószer-bűnözés elleni 
fellépés szempontjából 
 
5.1. A Rendőrség bűnügyi tevékenysége  
A Rendőrség bűnügyi szervei vertikálisan 3 (központi, területi és helyi) szintre tagozódnak, 
horizontálisan a korábbi klasszikus hármas tagoltság (felderítés, nyomozás, vizsgálat) újból 
megjelentek.  
A Rendőrség mint nyomozó hatóság központi, területi és helyi nyomozó hatóságokra 
tagozódik. 
A rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) 
BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint központi nyomozó hatóság az Országos 
Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a területi nyomozó hatóság a megyei 
(fővárosi) rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a 
továbbiakban: KR NNI), valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), 
helyi nyomozó hatóság a rendőrkapitányság és a vízirendészeti rendőrkapitányság.  
 
Központi szinten az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály látja el a visszaélés 
kábítószerrel és visszaélés új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény 
felderítésének, nyomozásának szakirányítását. Központi szerepet játszik a 
jogszabályváltozások kezdeményezésében.  
A BM rendelet szerint a KR NNI kizárólagos hatáskörébe tartozik a Btk. 176. § (2) bekezdés 
c) pont és (4) bekezdés szerint minősülő kábítószer kereskedelem bűntette, ha azt a Magyar 
Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében 
követték el, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával 
megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette, ha azt jelentős mennyiségű kábítószerre 
követik el, a Btk. 178. § (2) bekezdés c) pont szerint minősülő kábítószer birtoklása bűntette, 
ha azt különösen jelentős mennyiségű kábítószerre követték el, vagy e bűncselekmény 
elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása 
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bűntette és a Btk. 183. § (1) bekezdése szerint minősülő kábítószer-prekurzorral visszaélés 
bűntette. Ezen kívül a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének gyanúja esetén 
a nyomozás, ha az annak alapjául szolgáló bűncselekménynek – a 2006. évi CI. törvénnyel 
kihirdetett, az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott – 
nemzetközi jellege van. Mindezeken túl minden olyan bűncselekmény esetében is az NNI jár 
el, amelyet az arra felhatalmazott vezetők az NNI hatáskörébe vonnak vagy utalnak.  
Területi szinten a rendőr-főkapitányságok szervezeti keretein belül önálló kábítószer-
felderítési osztályok nem működnek, illetve olyan osztályok sem tevékenykednek, amelyek 
kizárólag e bűncselekmény típus büntetőeljárásait folytatnák le.  
A rendőr-főkapitányságok szervi járnak el minden, a Btk. szerint „súlyosabban minősülő” 
visszaélés kábítószerrel bűncselekmény esetében, ha a bűncselekményt bűnszövetségben, 
hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva követik. 
Ide tartozik a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, illetve a jelentős mennyiségű 
kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette is, valamint e bűncselekmények 
elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem 
bűntette, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket.  
A fentieken túl a területi szervek hatáskörébe tartozik a tizennyolcadik életévet betöltött 
személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett 
kábítószer forgalomba hozatala vagy azzal való kereskedés, jelentős mennyiségű kábítószerre 
elkövetett, bűnszövetségben elkövetett, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként e 
minőséget felhasználva elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette; illetve e 
bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-
kereskedelem bűntette, az üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg hivatalos vagy 
közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva elkövetett kábítószer birtoklása 
bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával 
megvalósított kábítószer birtoklása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket. 
 
Ide tartozik a jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, 
illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított 
kábítószer birtoklása bűntette, a bűnszövetségben, üzletszerűen, hivatalos vagy közfeladatot 
ellátó személyként, e minőséget felhasználva, jelentős vagy különösen jelentős mennyiségű 
kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez 
kapcsolódóan anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette, a 
kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer 
termesztéséhez vagy előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés készítése, 
megszerzése, az ország területére behozatala, onnan történő kivitele, átszállítása, átadása, 
illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított 
kábítószer készítésének elősegítése bűntette, a kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha 
az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy 
felszerelés forgalomba hozatala, vagy az azzal való kereskedés, illetve e bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének 
elősegítése bűntette, a bűnszövetségben elkövetett kábítószer készítésének elősegítése 
bűntette,üzletszerűen elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette, és az 
üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette 
kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket.  
A helyi szintű városi, illetve Budapesten a kerületi rendőrkapitányságok esetében nincs olyan 
egység, amely kizárólag a kábítószer-bűnözés elleni fellépés terén tevékenykedne, valamint 
olyan szaknyomozók sem, akik kizárólag e bűncselekmény-kategóriával foglalkoznak. A 
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vonatkozó jogszabályok alapján azonban a városi, kerületi rendőrkapitányságok beosztottai 
járnak el minden, a korábbiakban fel nem sorolt minősítésű visszaélés kábítószerrel 
bűncselekmény gyanújának esetében.  
 
5.2. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenysége  
A Rendőrség alapfeladatai közé tartozik a bűnmegelőzés, ami a bűnalkalmak csökkentése, 
valamint a bűnelkövetővé és sértetté/áldozattá válás megakadályozása érdekében alkalmazott 
intézkedéseket és a tájékoztatásra, felvilágosításra irányuló tevékenységet jelent. Ebbe 
illeszkedik bele speciális területként a drogprevenció.  
A Rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjainak célja, hogy a gyermek- és fiatalkorúakat 
megóvja a veszélyes élethelyzetektől, illetve felkészítse őket egy biztonságos életvitelre, a 
jogkövető magatartások választására.  
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.  
A gyermek- és fiatalkorúaknak szóló programok sikere elképzelhetetlen a célcsoport 
támogató mikrokörnyezete nélkül, ezért el kell érni, hogy a Rendőrségi bűnmegelőzési 
programokba a családok és az ifjúsági szakma más szereplői is bekapcsolódjanak.  
A társadalmi feszültségek, a családi frusztrációk hatása az iskolában, az iskolai 
teljesítményben és az iskolához fűződő viszonyban is tükröződnek. A növekvő mennyiségű, 
gyakran megoldatlan egyéni, családi vagy társadalmi problémákkal szembesülő köznevelési 
intézmények jelenleg 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.  
A kábítószer-problémával kapcsolatos megelőzési tevékenységnek valamennyi színtéren és 
célcsoportban az egészségfejlesztés tágabb összefüggésében kell megfogalmazódnia.  
 
5.3. A Rendőrség igazgatásrendészeti feladata  
A kábítószerekkel, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, 
gyártásához is használt vegyi anyagokkal (a továbbiakban: kábítószer-prekurzor) kapcsolatos 
engedélyezési, nyilvántartásba vételi, hozzájárulási valamint véleményezési feladatokat az 
ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti Osztálya (a 
továbbiakban: Rendészeti Osztály), a rendészeti, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat a 
Rendészeti Osztály kábítószer-rendészeti szakreferensei (a továbbiakban: szakreferensek) és a 
megyei rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai, valamint a Budapesti Rendőr-
főkapitányság Rendészeti Szervek Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és 
Fegyverengedélyügyi Osztály kábítószer-rendészeti szakelőadói (a továbbiakban: 
szakelőadók) végzik.  
A Rendészeti Osztály engedélyezi a kábítószer kémiai profil meghatározásához szükséges 
mintájának, a visszaélés szempontjából veszélyes új szer mintájának kivitelét és behozatalát; 
nyilvántartásba veszi az állatgyógyászati intézményeknek, állatgyógyászati készítmények 
kiskereskedelmi forgalmazóinak és a magán-állatorvosoknak a kábítószerekkel kapcsolatos 
tevékenységét; szakhatóságként közreműködik a kábítószerekkel és a kábítószer-
prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységi, illetve az ipari mákkal és magas THC tartalmú 
kenderrel végezhető egyéb tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek kiadásában és javaslatot 
készít a döntéshez a jogerősen elkobzott kábítószerek és egyes kábítószer-prekurzorok – 
megsemmisítéstől eltérő – jogszabályban meghatározott célra történő igénybevételéről.  
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Az ORFK több mint ezer állatgyógyászati intézményt, kiskereskedelmi forgalmazót és magán 
állatorvost tart nyilván, mely jelentős bűnmegelőzési tevékenységet jelent.  
A szakreferensek és illetékességi területükön a szakelőadók felügyelik és rendészeti 
szempontból ellenőrzik a kábítószerekkel folytatott valamennyi engedélyköteles 
tevékenységet, a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi 
forgalmazóinál, állatgyógyászati intézményeknél, a magán állatorvosoknál és az egészségügyi 
szolgáltatóknál a kábítószerek felhasználását, tárolását, nyilvántartását, a kábítószer-
prekurzorokkal folytatott gyártási (előállítási, regenerálási), feldolgozási, felhasználási, 
forgalmazási és tárolási (raktározási) tevékenységeket, valamint a kábítószerek és a 
kábítószer-prekurzorok – az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH), 
illetve a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által engedélyezett – 
megsemmisítését. A területi kábítószer-rendészeti szerveknek a területileg illetékes 
kormányhivatal humán- és állategészségügyi szerveivel és a kamarákkal kiépített 
munkakapcsolata jónak nevezhető. A közös ellenőrzések, illetve a konkrét problémák napi 
szinten egyeztetésre kerülnek.  
A hosszú évekig tartó következetes szakmai munka eredményeként a kábítószer-rendészeti 
feladatokat a Rendészeti Osztály mellett egy stabil kábítószer-rendészeti területi hálózat látja 
el, melynek tevékenységét az egészségügyi és egyéb közigazgatási szervek is elismerik, és az 
igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységének egyre nehezebb feltételrendszere mellett 
napjainkban is kimagasló eredményességgel folyik. A kábítószer-rendészeti szakelőadók 
speciális rendészeti munkát végeznek. Speciális feladatuk abból adódik, hogy a rendészeti 
ismeretek mellett bizonyos szintig érteniük kell a gyógyszerekhez, a vegyi anyagokhoz, a 
vegyipari/gyógyszeripari műveletekhez, berendezésekhez, illetve az egészségügy és az ipar 
adminisztrációs rendszereihez. Ezen szakmai követelményekhez kifinomult diplomáciai 
készség kell, hogy párosuljon, mivel az ügyfelek széles köre az asszisztenstől a professzoron 
át cégvezetőkig terjed.  
 
A legális kábítószer-forgalom és a kábítószer-prekurzorokkal folytatott legális tevékenységek 
rendőri ellenőrzése hatékony eszköze a bűnmegelőzésnek, mivel megnehezíti a legálisan 
tevékenykedőktől ezen anyagok átkerülését az illegális csatornákba, és ezzel 
kínálatcsökkentést valósít meg. A szakterület eredményes tevékenységét a humán- és 
állategészségügyi társszervek visszajelzései támogatják. A megelőzés ezen eszközének hiánya 
a kapcsolódó bűncselekmények, szabálysértések elszaporodásához vezethet.  
 
6.Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) 
 
A kábítószer-vizsgáló laboratórium-hálózat feladata  
A BSZKI-n belül, a Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztályhoz tartozó Központi 
Kábítószer-vizsgáló Laboratórium az öt Regionális Kábítószer-vizsgáló Laboratóriummal 
országos hálózatot alkotva, kizárólagos hatáskörrel végzi a nyomozó hatóság által lefoglalt 
kábítószer-gyanús anyagok vizsgálatát.  
Az utóbbi években a feketepiacon egyre nagyobb teret nyert ún. dizájner drogok azonosítása 
komoly kihívást jelent a világ minden kábítószer-vizsgáló laboratóriuma számára. 
Magyarországon is évről évre nő az azonosított új hatóanyagok száma, melyek megjelenése a 
jogszabályi háttér folyamatos változását is kikényszeríti. 2013-ban, a hatóságok által lefoglalt 
kábítószergyanús anyagok mintegy 50%-a új pszichoaktív anyagot tartalmazott. A lefoglalt 
anyagok vizsgálata során a BSZKI 2012-ben 34 új vegyületet azonosított, 2014. folyamán a 
bejelentett új vegyületek száma az év végéig várhatóan meghaladja a negyvenet.  
A kábítószerek vizsgálatával kapcsolatos ügyek száma évek óta folyamatos emelkedést mutat, 
az ügyszám 2010 óta évről évre közel 20%-kal emelkedik. Az elmúlt évek során jelentős 
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erőfeszítéseket tettek a laboratórium-hálózat kapacitásának növelésére. A 2012 óta 
megvalósult jelentős létszámfejlesztés hozzájárult az ügyek átfutási idejének nagymértékű 
csökkentéséhez. A 2014-re tervezett további létszámbővítés megvalósulása esetén – a 
jogszabályokból adódó kötelezettségeknek megfelelően – az ügyek átfutási idejének további 
csökkenése várható.  
 
7.A Rendőrség bűnügyi szolgálatának prioritásai a kábítószer-probléma kezeléséből 
adódó speciális feladtok 
 
7.1. A kábítószer-kínálat csökkentése, visszaszorítása  
A Rendőrség kábítószer-probléma kezelésével összefüggésben lévő kínálatcsökkentési 
feladatai rövid távon a kábítószer-fogyasztók, -terjesztők számának behatárolása, a negatív 
tendenciák lassítása, míg hosszú távon a Nemzeti Drogellenes Stratégiában meghatározott cél 
az, hogy 2020-ra a kereslet- és a kínálatcsökkentés egyensúlyának biztosítása mellett a 
rendelkezésre álló eszközök széles körű alkalmazásával a lehető legteljesebb mértékben 
visszaszoruljon kábítószer-fogyasztás mértéke Magyarországon. Különösen fontos ez azokon 
a színtereken, ahol a gyermekek, fiatalok fokozott veszélynek vannak kitéve: az iskolákban, a 
közművelődési intézményekben és a szórakozóhelyeken a kábítószer-bűnözéssel összefüggő 
jogsértések növekedési ütemének, a jelenség kezelhető szinten tartása. 
 
7.2. A kábítószer hazai illegális előállításának akadályozása  
A Rendőrség kábítószer-felderítő, nyomozó szerveinek egyik fő feladata az illegális termesztő 
helyek felkutatása, felszámolása, alapanyagtermékek megsemmisítése (pl. 
kenderültetvények). Ennek érdekében fokozni kell a terület megfelelő felderítettsége 
érdekében teendő intézkedéseket, az e tárgykörben érkezett állampolgári bejelentések, 
lakossági észrevételek esetében az elsődleges intézkedéseket foganatosító rendőri szervek 
problémaérzékenységét, az intézkedések szakszerűségét. Ezeket természetesen mindenkor az 
összfelderítés szempontjainak fokozott szem előtt tartásával kell megtenni.  
Az előbbiekhez hasonlóan hangsúlyos a kábítószer előállítására létrehozott illegális 
laboratóriumok feltalálási helyének megállapítása. Ennek érdekében szükséges a megfelelő 
technikai apparátus, az igénybe vehető és a témában jártas szakembergárda kiképzése. A 
büntetőeljárások megindítása alkalmával szakértők igénybevételével speciális ismereteket 
igénylő feladat-végrehajtási (metodikai) terminológiát kell kidolgozni. Ezzel összefüggésben 
ki kell alakítani a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a szintetikus szerek előállítása 
során alkalmazott, ún. prekurzor anyagok forgalmának szigorú ellenőrzését, tökéletesíteni kell 
a monitoring rendszert, a megfelelő és azonnali jelzőrendszer kialakítását a felderítő egységek 
felé.  
 
7.3. A Rendőrség kábítószer-probléma kezelésével összefüggő főbb stratégiai céljai  
A Rendőrség kábítószer-probléma kezelésével összefüggő rövid távú stratégiai céljai a 
Nemzeti Drogellenes Stratégiájával összhangban az alábbiak szerint foglalhatók össze.  
Javítani kell a Rendőrség felderítő, nyomozási, vizsgálati, illetve lefoglalási eredményességét, 
ennek érdekében szükséges: 
a) a szervezeti változások tapasztalatainak vizsgálata, szükség szerinti korrekció 
végrehajtására javaslat kidolgozása; 
b) a technikai, tárgyi feltételek erősítése; 
c) a szakemberek (elsősorban a kábítószer nyomozók) számának növelése, első ütemben a 
rendőrkapitányságokon; 
d) az elemzés és a koordináció humán és technikai kapacitásának növelése; 
e) a képzések számának, színvonalának, hatékonyságának növelése; 
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f) a nemzetközi együttműködésben történő részvétel további fokozása; 
g) az ún. dizájner drogok azonosítása és a listára vételének kezdeményezése a szükséges 
gyorsasággal és hatékonysággal; 
h) a Rendőrség felderítő és nyomozási munkája összehangoltságának, eredményességének 
növelése, elsősorban a terjesztéssel kapcsolatos kábítószeres ügyekben és más járulékos 
bűncselekmények vonatkozásában, különös tekintettel a pénzmosásra; 
i) a terjesztés és a terjesztőhálózatok elleni fellépés erősítése; 
j) a belső szervezett kábítószer-ellenes képzés bővítése annak érdekében, hogy az állomány 
felkészült legyen a gyakorlati munka során fellépő problémák megoldására. 
A Nemzeti Drogellenes Stratégia a kínálatcsökkentés intézményrendszerén belül hosszú távú 
céljai között szerepelteti, hogy 2020-ra a kereslet- és a kínálatcsökkentés egyensúlyának 
biztosítása mellett a rendelkezésre álló eszközök széles körű alkalmazásával a lehető 
legteljesebb mértékben visszaszoruljon a kábítószer-fogyasztás Magyarországon. A 
megvalósítás érdekében a kábítószerek, pszichotróp, új pszichotróp anyagok, valamint a 
prekurzorok fokozottabb ellenőrzése területén fejleszteni kell: 
a) a képzések színvonalát; 
b) a technikai hátteret; 
c) a nemzetközi együttműködésekben történő részvételt; 
d) a gazdálkodó szervezetek érdek-képviseleti szövetségeivel történő együttműködést; 
e) a nem szabályozott, nemzetközileg megfigyelésre ajánlott vegyi anyagok forgalmának 
monitorozását. 

 
8. Szolnoki bűnügyi helyzet 
 
A Szolnoki Rendőrkapitányság saját eljárásainak adatai alapján (Robotzsaru-NEO) 
megállapítható, hogy 2010. évben 68 db, 2011. évben 62 db, 2012. évben 46 db és 2013. 
évben 31 db ügyben indult büntetőeljárás (régi Btk. szerint) a kapitányságunk illetékességi 
területén történt visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetése miatt. A Btk. 2013-ban 
bekövetkezett változása miatt azonban további 15 db ügyben indult büntetőeljárás kábítószer 
birtoklása bűncselekmény elkövetése miatt. Ezen ügyekben sokszor több esemény kapcsán, 
ill. több elkövetői magatartás (fogyasztás, terjesztés, stb.) miatt kerültek kihallgatásra a 
gyanúsítottak, melyek száma életkori bontásban, az alábbi táblázatban foglalhatóak össze.  
 

 
Fiatalkorú  

(14-17) 

Fiatal 
felnőtt 
(18-24) 

Felnőtt 
(25-) 

Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi 

Visszaélés kábítószerrel 
bcs. elkövetése miatt 

gyanúsítottként 
kihallgatott személyek 

száma /NETZSARU/ 

2009-ben elk. csel. miatt 7 16 4 70 1 34 

2010-ben elk. csel. miatt 2 21 8 122 2 42 

2011-ben elk. csel. miatt 3 13 4 19 2 32 

2012-ben elk. csel. miatt 0 8 2 15 1 14 
2013-ban elk. csel. miatt 

(régi Btk. alapján) 
0 1 0 6 0 7 

Kábítószer birtoklása 
bcs. elkövetése miatt 

gyanúsítottként 
kihallgatott személyek 

száma /RZS-NEO/ 

2013-ban elkövetett 
cselekmény miatt 
(új Btk. alapján) 

0 1 0 3 0 2 
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A Szolnoki Rendőrkapitányság nyomozásaiban sem a korábbi években, sem a 2013. évben 
nem fordult elő, hogy gyermekkorú követett volna el visszaélés kábítószerrel vagy kábítószer 
birtoklása bűncselekményt.  
A kapitányság területén elsősorban a fiatal felnőtt korúak, ill. a felnőtt korúak ellen indult 
büntetőeljárás, de megfigyelhető a fiatalkorúak érintettsége is. A kábítószeres ügyekben 
folytatott vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalok elsősorban baráti - több 
esetben osztálytársi - kapcsolatokon keresztül jutnak kábítószerhez, és azt közösen 
fogyasztják. Legnagyobb hányadát, a marihuánás cigarettát fogyasztók, ill. az amphetamint 
fogyasztók alkotják. Megjelentek új pszichoaktív anyagok, dizájner drogok is. Mivel ezek 
összetétele gyorsan változik, az egyes szerek ellenőrzése nem jelent hosszú távú megoldást.  
E szerek laboratóriumban történő kimutatása azonban bonyolult feladat, mert kevés előzetes 
információ áll rendelkezésre, gyakran a referenciaanyag is hiányzik, olykor teljes 
szerkezetazonosítás is szükséges. A befolyásoltság (pl. bódult állapotban történt 
gépjárművezetés) megállapítása éppen ezért rendkívül összetetté vált, a vérben kimutatott 
egy, de gyakran több szer hatóanyag-koncentrációja és a befolyásoltság közötti 
összefüggésekről keveset tudunk. 2013. évben visszaélés új pszichoaktív anyaggal 
bűncselekmény elkövetése miatt 1 esetben indult büntetőeljárás 1 felnőtt korú nővel szemben. 
A kábítószer fogyasztását elsősorban a különféle akcióknak, rendőri ellenőrzéseknek 
köszönhetően sikerült a kapitányságnak felderíteni. Nem egy esetben közlekedési akció során 
merült fel a gépkocsivezető, ill. utastársai kábítószer befolyásoltságának megállapítására. 
Rendőri igazoltatások során is nem egyszer fordult elő, hogy az igazoltatott személy 
kábítószert fogyasztott. Gyakran ruházat és gépkocsi átvizsgálás során kerül elő a kábítószer. 
2013-ban is több jelzést kapott a kapitányság a középiskolákból, gyermekotthonokból, 
kollégiumokból, ahol a nevelők, pedagógusok a diákok „kinézetén”, viselkedésén, 
magatartásán veszik észre a kábítószer fogyasztás egyes tüneteit. A legtöbb esetben a 
fogyasztói magatartásokat sikerül csak bizonyítani, azonban az elmúlt években előrelépés is 
megfigyelhető az ügyekben, mivel terjesztők ellen is többször el tudott már járni a 
kapitányság. Helyi szinten nagyon nehéz a terjesztőkig eljutni a nyomozások során, mivel 
nincsenek bizonyítékok, vallomások rájuk, a fogyasztók többnyire nem beszélnek róluk, 
hallgatnak kilétükről.  
Természetesen e bűncselekmény kategória látenciája meglehetősen magas, valódi terjedelmét 
megbecsülni is nehéz. Egy mindenesetre tény, hogy a fogyasztóként büntetőeljárás alá vontak 
zöme fiatal felnőtt. 
Az illetékességi területen elkövetett bűncselekményekre - ideértve valamennyi 
bűncselekmény kategóriát - nem jellemző a kábítószer hatása alatti elkövetés, az alkoholos 
befolyásoltság alatti elkövetések annál inkább jellemzőek. Elsősorban a közlekedési 
eseményekhez, valamint a szórakozóhelyek működéséhez, az innen kiinduló 
bűncselekményekhez köthetőek ezek, ezért lényeges a Biztonságos Szórakozóhely programon 
belül a vendéglátóegységek társszervekkel együtt történő ellenőrzése, melyre különös 
figyelmet fordít a kapitányság 2014-ben is. 
 
A kábítószerrel visszaélés bűncselekmények felderítése végett titkos információgyűjtő 
tevékenységet a Szolnoki Rendőrkapitányságon kiemelt feladatként a felderítő alosztály 
végzi. A korábbi tapasztalatok alapján a hatékony felderítés érdekében alkalmazzák a törvény 
adta keretek között az erők, eszközök, módszerek kombinált lehetőségeit. A titkos 
információgyűjtő tevékenység során a társszervekkel egyeztetnek.  
Az adatgyűjtések döntő hányadában a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények, ill. az ehhez 
kapcsolódó információk feltárása beszerzése, valamint vizsgálata áll. Több ügyben 
keletkeztettek releváns információt, mely a kapitányságnál, ill. más szervnél került 
eredményesen felhasználásra. 
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a. Engedélyezési és ellenőrzési tevékenység 

Hazánk nemzetközi kötelezettségeiből, valamint a kábítószerekkel, a pszichotróp anyagokkal, 
és ezek tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal kapcsolatos 
jogszabályokból adódó rendőrségi feladatok egységes és eredményes végrehajtása érdekében 
kiadásra került a 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás.  
Az utasítás célja, átfogó módon szabályozni a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal (a 
továbbiakban: kábítószer), valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott 
előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal  kapcsolatban, a közbiztonság 
védelme során a Rendőrségre háruló államigazgatási és rendészeti feladatkörben 
végrehajtandó tevékenységeket. 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a rendészeti feladatokat egy fő szakelőadó végzi.  
 
A szakelőadók a kábítószer-prekuzorokkal tevékenykedők ellenőrzését - a sürgős intézkedést 
igénylő eset, illetve a gyógyszertárak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi 
forgalmazói kivételével - a Rendészeti Osztály által megküldött ütemterv, illetve utasítása 
alapján, az ellenőrzésre jogosult más hatóságokkal együtt hajtják végre. A bűnügyi 
társszervekkel és a szakmai ellenőrzést végző humán-, illetve állat-egészségügyi szervekkel 
együttműködve kiszűrik a vényhamisításokat és a hamisítókat. Rendészeti szempontból 
kivizsgálják az egészségügyi szervek - kábítószerrel, kábítószer-prekuzorral történt visszaélés 
gyanújával kapcsolatos - bejelentéseit, és az illetékes szervekkel együttműködve megteszik a 
szükséges intézkedéseket. Részt vesz az illetékességi területen a megelőző, valamint a 
propaganda-, felvilágosító munkában. 

b. A kábítószerekkel végzett tevékenységek rendészeti ellenőrzésének 
végrehajtása 

A „kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló” 142/2004. 
(IV. 29.) Korm. rendelet szabályozza a kábítószerekkel legálisan végezhető tevékenységeket. 
A jogalkotónak a célja egyrészt olyan hazai jogszabály megalkotása volt, amely megfelel az 
ENSZ kábítószer egyezmények maradéktalan végrehajtására irányuló Európai Uniós 
elvárásnak, másrészt, hogy korszerűvé és áttekinthetővé tegye a hazai szabályozást, és így 
eredményesen visszaszorítható legyen az ezekkel az anyagokkal való visszaélés, harmadrészt 
egyértelműen elkülöníthető legyen a jogszerű (legális) és a jogszerűtlen (illegális) 
tevékenység, lehetővé téve ezen a területen a bűnüldöző szervek gyors beavatkozását. 
Mindezek mellett azonban biztosítani kell a jogszerűen tevékenykedők és a betegek számára a 
kábítószerekhez történő megfelelő hozzáférést. 

 
A magas alkaloid tartalmú (ipari), az alacsony alkaloid tartalmú (étkezési és díszítő) mák, 
valamint az alacsony THC tartalmú rost- és magkender termesztését, illetve a magas alkaloid 
tartalmú mákkal és a magas THC tartalmú kenderrel végzett egyéb tevékenységeket 
szabályozza „a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának 
és felhasználásának rendjéről szóló” 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet. Bizonyos esetekben a 
fenti növények és részeik forgalomba hozatalát külön feltételekhez köti, és kötelező 
adatszolgáltatást ír elő. 
A kábítószer tartalmú gyógyszerekhez a betegek számára való megfelelő hozzáférést és 
felhasználást, illetve ezeknek a visszaélés (abúzus) szempontjából veszélyes szereknek a 
gyógyászati célú felhasználás korlátozása nélküli fokozott ellenőrzését, legális mederben 
tartását szabályozza „a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi 
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rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő 
felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló” 43/2005. (X. 15.) EüM 
rendelet.  

A legális tevékenység folytatásának szabályai: 
A Korm. rendelet alap koncepciója, hogy minden szerv, szervezet, intézmény, amely 
kábítószerrel bármely formában kapcsolatba kerül, azzal bármely tevékenységet végez, 
engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel kell, hogy rendelkezzen. 

c. A kábítószer-prekuzorokkal végzett tevékenységek rendészeti 
ellenőrzésének végrehajtása 

Az ipari eljárásokhoz és a gyógyszerek előállításához nagy mennyiségű, gyakran közismert 
vegyi anyagokra van szükség. Ha egyes vegyi anyagokhoz csak ellenőrzött körülmények 
között lehet hozzájutni, akkor a szintetikus vagy fél szintetikus kábítószerek illegális 
előállítása nehezebbé válik. A vegyi anyagok ellenőrzése fontos eleme a kábítószer tiltott 
előállítás, gyártás visszaszorításának, és egyben a megelőzés hatékony módszere is. 
Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a 
kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, 
Bécsben kelt Egyezmény két kategóriába sorolva 22 vegyi anyagot jelöl meg.  
A kábítószer-prekuzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: E.r.) [CELEX szám: 32004R0273], a kábítószer-prekuzoroknak a Közösség és 
harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: T.r.) [CELEX szám: 32005R0111] 
mellékletei három kategóriába sorolnak 23 ellenőrizendő vegyi anyagot.  

 
Az 1. kategória egyrészt olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyeknek kevés és korlátozott 
legális felhasználási módja van, mint például az 1-fenil-2-propanon, másrészt olyanokat, 
melyeket legálisan gyógyászati alapanyagnak használnak, mint pl. az efedrin. Ezeknek az 
anyagoknak nagy szerepe van a szintetikus kábítószerek illegális előállításában, ezért a 
legszigorúbb ellenőrzésnek vannak alávetve.  
A 2. és a 3. kategória szélesebb körben alkalmazható vegyi anyagokat tartalmaz: ilyen például 
az aceton és a sósav, melyek a háztartásokban is előfordulnak. Ezekkel az anyagokkal nagy 
mennyiségben folyik legális kereskedelem, ennélfogva ellenőrzésük is enyhébb. 
A két közösségi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályokat a 1277/2005/EK bizottsági 
rendelet (a továbbiakban: B.r.) [CELEX szám: 32005R1277] fogalmazza meg. A kábítószer-
prekuzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és 
hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: P.r.) 
határozza meg a kábítószer-prekuzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályokat, 
valamint a hatósági feladat- és hatásköröket. 
 
 A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó 
adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjét a kábítószer-prekurzorokkal 
kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az 
adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM 
együttes rendelet szabályozza. 

Az ellenőrzések gyakorisága: 
Az egészségügyi szolgáltatóknál az ellenőrzést évente egy alkalommal, az állatgyógyászati 
készítmények kiskereskedelmi forgalmazói esetében lehetőség szerint évente legalább egy 
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alkalommal, a többi érintett személyeknél, cégeknél, illetve intézményeknél az éves 
ellenőrzési terv szerint kell elvégezni. Szabálytalanság észlelését követően indokolt az 
utóellenőrzés. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály 
kizárólagos hatáskörébe tartozó egyik szakterületén, a kábítószer- rendészeti vonatkozásában 
megállapítható, hogy az illetékességi területen a kábítószerek és pszichotróp anyagok tárolása, 
nyilvántartása kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.   
 
A 2013. évi kábítószer-rendészeti munkát értékelve megállapítható, hogy az ellenőrzések 
száma – az előző évekhez viszonyítva - kis mértékben ismételten növekedett, az értékelt 
évben összesen 570 ellenőrzést hajtott végre a szakelőadó a társszervekkel. 
A növekedés egyik oka, hogy a feltárt kisebb szabálytalanságok és hiányosságok 
megszüntetésére továbbra is gyakran alkalmaznak utóellenőrzéseket. 
A megemelkedett ellenőrzésszám további oka, hogy nagyobb hangsúlyt fektettek az előző 
évben ellenőrzött, szabálytalanságot elkövető háziorvosok ellenőrzésére is.  
A 2013. évi kábítószer-rendészeti munkát értékelve megállapítható, hogy a végrehajtott 570 
ellenőrzés és az év folyamán alkalmazott szankcióink eredményesek voltak, az illetékességi 
területünkön a kábítószerek tárolása, nyilvántartása és kezelése, a kábítószerekkel legálisan 
végezhető tevékenység megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 
 
9. Megelőzési tevékenység Szolnokon 

 
A Rendőrség keresletcsökkentéssel kapcsolatos alapvető feladatait a Rendőrség Drogellenes 
stratégiája, a Nemzeti Drogstratégia és annak aktuális cselekvési programja határozza meg. 
Az alapfeladatok közé tartozik a bűnmegelőzés, ami a bűnalkalmak csökkentése, valamint a 
bűnelkövetővé válás megakadályozása érdekében kifejtett tájékoztatásra, felvilágosításra 
irányuló célirányos tevékenységet jelent. Ebbe illeszkedik bele speciális területként a 
drogprevenció.  
 
A Rendőrség 1989-től kezdte kiépíteni a bűnmegelőzés országos rendszerét. Ebben a 
rendszerben a megyei bűnmegelőzési osztályoknak, valamint a helyi rendőri szerveknél 
működő alegységeknek, ill. referenseknek kiemelt feladata a kábítószerhez kapcsolódó 
bűncselekmények megelőzése. Az egységek feladatrendszerében meghatározásra kerültek a 
kábítószer-jelenséggel összefüggő bűnmegelőzési eljárások, rövid, közép- és hosszútávú 
intézkedések és programok. A jelenséggel kapcsolatos ismeretek felhasználásával elsődleges 
szempont a hiteles felvilágosítás és tájékoztatás, a legnagyobb mértékben veszélyeztetett fiatal 
korosztály és az oktatásban-nevelésben fontos szerepet betöltő segítő, támogató 
környezetének célzott programokkal történő elérése.  
Az ORFK  országos koordinációs tevékenysége mellett a helyi közösségi prevenció, 
koordinációja, illetve a végrehajtás jelentős része is a megyei rendőr-f őkapitányságok 
bűnmegelőzési osztályaira és a városi rendőrkapitányságok bűnmegelőzési feladatokat 
ellátó munkatársaira hárul, amely sokrétű együttműködést kívánnak a szakterület 
munkatársaitól. 
 
A kábítószer-megelőzés területén a rendőrkapitányság:  

a) felméri a kábítószer használatból eredő veszélyeztető tényezőket, a közösségi 
megelőzés szereplőinek bevonásával intézkedik, illetve intézkedéseket kezdeményez 
azok csökkentésére, 

b) működteti az országos, a területi, illetve a helyi rendőrségi drog-prevenciós 
programokat; 
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c) napi szinten együttműködik a szakterület helyi szintű szereplőivel, elsősorban a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokban, valamint a közösségi beavatkozások egyéb 
színterein; 

d) a helyi tapasztalatok alapján javaslatot tesz az országos, illetve a területi prevenciós 
programok eredményesebb végrehajtására. 

 
A célok megvalósítása érdekében a Szolnoki Rendőrkapitányság együttműködik: 
önkormányzatokkal, roma nemzetiségi önkormányzatokkal, közterület-felügyelettel, 
közösségi bűnmegelőzési szolgálattal, településőrökkel, gyámhivatallal, gyermekvédelmi 
szolgálattal, óvodákkal, általános- és középiskolákkal, kollégiumokkal, drogambulanciával, 
védőnői szolgálattal, háziorvosi szolgálattal, polgárőrséggel, bírósággal, ügyészséggel, 
büntetetés-végrehajtási intézettel, pártfogói felügyelettel, igazságügyi hivatallal, civil 
szervezetekkel. 

 
A Szolnoki Rendőrkapitányság több civil szervezettel együttműködve széleskörű prevenciós 
tevékenységet folytat a város, és annak lakossága, valamint az idelátogatók biztonsága 
szempontjából fontos bűnözési jelenségek visszaszorítása érdekében. Ennek eredményeként – 
és az önkormányzat jelentős anyagi támogatásának köszönhetően – a korábban megkezdett 
programokat sikerült életben tartani, és esetenként továbbfejleszteni.  

 
PROGRAMOK : 

 

A program 
neve A program célja 

Cél-
csoportja Időtartama 

Az elért 
személyek 
száma (fő) 

Helyszín 

Önkormányzat 
és Rendőrség 
gyermekeink 
biztonságáért 

közlekedési 
balesetek 
számának 
csökkentése, a 
gyermekek 
biztonságos 
közlekedésének 
elősegítése 

általános 
iskolások 

szeptember-
től-júniusig 
(tanév) 

több ezer 
Kijelölt 
helyen 

A program rövid leírása: 
Szolnok város területén a balesetileg frekventált környezetben lévő 7 általános iskola előtt 
lévő kijelölt gyalogos átkelőhelyen a tanítási időszakban, reggel és kora délután egy 
egyenruhás rendőr vagy polgárőr segít a gyermekeknek az áthaladásban. Elsődleges célja a 
gyermekek által elszenvedett közlekedési balesetek számának csökkentése, valamint a 
gyermekek biztonságos közlekedésének elősegítése, az iskolák környékén a látható rendőrség 
megteremtése prevenciós célzattal.  
 
Diák-Zsaru 
program 

Lásd. fent 
általános 
iskolások 

szeptember-
től-júniusig 
(tanév) 

Kb. 50-60 

Program-
ban 
résztvevő 
iskolák 

A program rövid leírása: 
4 szolnoki általános iskola előtt megfelelően felkészített 6-7. osztályos tanulók rendőrrel 
együtt látnák el szolgálatot, végzik a forgalom irányítását az iskolabiztosítások időtartama 
alatt. A gyermekek a felkészítés során közlekedési, bűnmegelőzési és környezetvédelmi 
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ismereteket is elsajátítanak. A programban résztvevő tanulókat felszereljük a szükséges 
eszközökkel, így láthatósági mellénnyel, forgalomirányító jelzőtárcsával, sapkával. A 
program célja, hogy a gyermekek felismerjék a közlekedésben rejlő veszélyhelyzeteket, és 
modellezni tudják cselekedeteik következményeit, valamint hogy népszerűsítsék kortársaik 
körében a normakövető magatartásformákat és fejlesszék magabiztosságukat, 
határozottságukat, illetve nem utolsó sorban bizalommal forduljanak a rendőrök felé.  
 
Iskola rendőre 
program 

Minden általános 
iskolának legyen 
egy iskolarendőre, 
aki közvetlen 
kapcsolatban van 
az iskola 
vezetésével és 
diákokkal a 
bűnmegelőzés 
érdekében. 

általános 
iskolások 

szeptember-
től-júniusig 
(tanév) 

Szolnok 
város 
általános 
iskolásai  

Szolnok 
összes ált. 
iskolája 

A program rövid leírása: 
A gyermekek biztonsága és biztonságos életvitelre nevelése a rendőrség munkájának szerves 
részét képezi. Tudatos közlekedési magatartás kialakítása, bűncselekmények megelőzésére 
felkészítés. „ Pozitív rendőr-kép” kialakítása a gyermekekben.  
 
D.A.D.A. 
program 

Biztonságra 
nevelés 

általános 
iskolások 

szeptembertől-
júniusig (tanév) 

600-
900 

Programban 
résztvevő iskolák 

A program rövid leírása: 
A Rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja. A Tiszaparti, Fiumei, Kassai úti és a 
Széchenyi Körúti Általános iskolákban működik.  
 
 

Ellenszer 

A 10. és 11. 
évfolyamos 
középiskolás 
fiatalok életkori 
sajátosságaira 
építő 
bűnmegelőzési 
nevelés. 

Középis-
kolás 
diákok 
 

szeptembertől-
júniusig (tanév) 

25 fő 

Szolnoki 
Műszaki 
Szakközépiskola 
Építészeti, 
Faipari 
tagintézménye 

A program rövid leírása: 
A Rendőrség bűnmegelőzési témájú, nevelő iskolai programja. 2003. augusztusától a 
kijelölésre került középiskolákban a bűnmegelőzési tanácsadók látnak el szolgálatot, így ez a 
program már nem fut. 
 
Kapitánysági 
nyílt hét  

Rendőrség 
munkájának 
megismertetése, 
bűnmegelőzési 
előadások tartása 

általános és 
középiskolá
-sok 

Április egy 
hete 

2100 fő 

Szolnoki 
Rendőr-
kapi-
tányság 
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A program rövid leírása: 
A gyermekek biztonsága és biztonságos életvitelre nevelése a rendőrség munkájának szerves 
részét képezi. Tudatos közlekedési magatartás kialakítása, bűncselekmények megelőzésére 
felkészítés. „ Pozitív rendőr-kép” kialakítása a gyermekekben. A rendőri és társszervek 
munkájának megismertetése, bűn- és balesetmegelőzési feladatok, 2014-ben 6. alkalommal 
került megrendezésre.  
 

A program 
neve A program célja Célcsoportja Időtartama 

Az elért 
személyek 
száma (fő) 

Helyszín 

Biztonságos 
szórakozóhely 

Szabadidő-
eltöltési 
lehetőségek 
széles 
spektrumának 
megteremtése, 
melyek 
megelőzik a 
droghasználatot. 

Szolnoki 
fiatalok 

Meghirdetett 
időpont 

több száz 

A 
biztonságos  
szórakozó-
hely 
emblémá-
val ellátott 
egységek 

A program rövid leírása: 
A kapitányság drog-prevenciós tevékenységének egyik fontos elemét képezi e program, 
melyet 2005-ben indítottunk. Partnereink vállalták, hogy a legális drogok kiszolgálására és 
forgalmazására vonatkozó szabályok maradéktalan betartása mellett egységeiket 
egészségesebbé is teszik az oda látogatók számára. Ezekben a vendéglátó egységekben 
lehetőséget biztosítanak aktív felvilágosító és ismeretterjesztő munkára is, mely a különféle 
tájékoztató kiadványaink elhelyezésén kívül a társintézmények szakemberei által végzett 
tanácsadást is magában foglalja. Természetesen az együttműködés mellett szükség van a 
szórakozóhelyek rendszeres ellenőrzésére is, melybe az elmúlt évek bevált gyakorlatának 
megfelelően bevonjuk a szakhatóságokat és a társ rendészeti szerveket is.  
 

Tourist 
Police 

Preventív célzattal „ 
járőrözés „ idegen 
nyelvet jól beszélő 
főiskolásokkal 

turisták, 
külföldiek 

június-
augusztus 

több 
ezer 

Tisza-tó 
Szolnok 

A program rövid leírása, célja: 
Az idegenforgalmi és hazai turizmus szempontjából kiemelkedő térségek, helységek 
közbiztonságának, közrendjének megszilárdítása, az ország gazdasági életében fontos 
szerepet betöltő idegenforgalom zavartalanságának, vonzereje megőrzésének, az 
üdülővendégek nyugalmának, vagyonbiztonságának biztosítása, a turizmust negatívan érintő 
köznyugalmat sértő jelenségek visszaszorítása, a bűncselekmények megelőzése a Szolnoki 
Főiskola hallgatóinak közreműködésével. 
 

Egyéb 
programok 

Baleset-megelőzési, 
bűnmegelőzési, 
drogprevenciós ismeretek 
széleskörű átadása 

gyermekek, óvodások, 
iskolások, szülők, 
pedagógusok, 
lakosság 

1-1 
nap 

több 
ezer 

Felkérés 
alapján 

A program rövid leírása: 
Hagyományos rendezvényekként, programokként említhetőek az egyes települési szintű 
rendőri és bűnmegelőzési nyitott napok, iskola napok, falunapok, gyermeknapok, melyek 
iránti igény minden évben óriási. Ezeken a rendezvényeken rendszeresen részt vesz a 
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Bűnmegelőzési és Értékelő Alosztályunk, valamint a kapitányság más osztályai is 
képviseltetik magukat (pl. szolgálati gépkocsi, motor bemutatása, kutyás bemutató tartása). A 
rendezvényeken bemutatjuk a kapitányság drogtáskáit, tablóit, valamint DROG-TOTÓ-t, 
KRESZ-TOTÓ-t töltetünk ki a gyermekekkel, felnőttekkel. Szóróanyagok segítségével hívjuk 
fel a figyelmüket a drogozás veszélyeire, a bűncselekmények és a balesetek megelőzésére. Pl. 
: Kerék-fesztivál, Laktanya Road show, Ováció, Országos Vasutas nap, Széchenyi bucsú, 
Őszi vigasságok, 24 órás vetélkedő, Gyermekzsongás, Zsaru napok.  
 

Bűnmegelőzési  
és Életmód 
tábor 

DADA program részeként 
biztonságra nevelés, 
szabadidő hasznos 
eltöltésének formáira való 
nevelés 
 

7-14 év 
közötti 
gyermekek 

Augusztus  
két hete 

60 
fő 

Rendőrség 
Csónakháza 

A program rövid leírása, célja: 
olyan komplex napközis, nyári tábort kívánunk a gyerekek számára nyújtani, amely egyszerre 
több lehetőséget ötvöz, így például a megelőzési valamint a sport-és szabadidős táborok által 
kínáltakat is. 
 

Időskorban 
is fő a 
biztonság 

Idősek felvilágosítása az 
aktuális közlekedési 
szabályokról, időseket ért 
balesetek helyzetéről, 
valamint az őket 
veszélyeztető vagyon elleni 
bűncselekményekről (pl. 
trükkös lopások, csalások) 

60 év feletti 
idős 
emberek 

egész 
év 

500-
1000 

Gondozási 
központok,  
kapitányság 

A program rövid leírása: 
Az illetékességi területünkön lévő nyugdíjas klubokat, otthonokat szóróanyagainkkal (pl. „10 
biztonsági jó tanács időseknek”, „Megelőző vagyonvédelem”) megkeressük, illetve 
személyesen felkeressük. Itt előadásokat tartunk számukra mind a baleset-megelőzés, mind 
pedig a bűnmegelőzés témaköreiben. A szóróanyagainkat a KMB-k és Rendőrörsök, valamint 
más civil szervezetek segítségével nem csak Szolnokon, hanem más településeinken élő 
érintettek felé is folyamatosan eljuttatjuk. Vetélkedőt is szervezünk a programban résztvevő 
nyugdíjas klubok számára.  
 

Élj 
biztonságban 
című 
pályázat 
és kiállítás 

A pályázattal a 
drogokról szerzett 
negatív 
tapasztalatok, 
élmények és 
élethelyzetek, 
valamint a 
biztonságos 
közlekedés 
szabályainak 
szellemi úton 
történő kifejezését 
kívántuk elérni. 

általános 
iskolások 

1 hónap 
Ált. 
iskolások 

Kapitányság 
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A program rövid leírása: 
„ Élj biztonságban” címmel bűn és baleset-megelőzési témájú rajzpályázatot írunk ki az 
illetékességi területünkön lévő általános iskolák diákjai részére. A személyes érzelmek és 
ismeretek átadása, valamint a pozitív minta bemutatása és a szerek negatív tulajdonságaira 
történő rávilágítás fontos útja lehet annak, hogy a kortárscsoportok számára a jogkövető és 
helyes magatartást közvetítse.  
 

Óvodásból 
kisiskolás  

Biztonságra nevelés óvodások 3 nap 
120 
fő 

 
játszóház 
 

A program rövid leírása: 
Célunk a gyermekek közlekedési ismereteinek felmérése, fejlesztése, felkészítésük az önálló 
közlekedésre. 
A gyerekeket egy interaktív, játékos foglalkozás keretében a gyalogos közlekedés néhány 
alapvető szabályával ismertetjük meg.    
 
A programjainkon kívül a bűnözés csökkentését illetve a bűn megelőzését célul kitűző 
intézkedések is hatékonyak:  
 

• Bizonyos bűncselekménytípus elszaporodásakor sajtóhír közlése, 
• Bizonyos bűncselekménytípus elszaporodásakor szóróanyag készítése és terjesztése, 
• Bizonyos bűncselekménytípus elszaporodásakor erre reagáló rendőri akció szervezése 
• Fokozott rendőri ellenőrzés 
• A látható rendőrség fokozása 
• Tourist Police működtetése 
• Térfigyelő kamerák felszerelése 
• Lakossági fórum összehívása 
• Iskolai oktatás, tájékoztatás 
• Komplex közbiztonsági, bűnmegelőzési stratégia kidolgozása és végrehajtása 
• Jelzőrendszer működtetése 
• Szabadidős programok szervezése és lebonyolítása veszélyeztetett fiataloknak 
• Személyiségfejlesztő, agressziókezelő, konfliktuskezelő tréningek tartása 

veszélyeztetett fiataloknak 
• Oktatóanyag, kiadvány készítése és terjesztése 
• Médiafelületek felhasználása felvilágosító célzattal 
• Lakossági párbeszéd kialakítása, közbiztonsági problémák feltérképezésére és 

kezelésére 
• Bűnügyi fertőzöttségi térkép elkészítése és felhasználása 
• A kiemelt kockázatot jelentő csoportokat célzó speciális programok 
• Tanyariasztó rendszer kialakítása és működtetése 
• Mediáció és egyéb közvetítői eljárások alkalmazása a bűnmegelőzésben 
• Szomszédok Egymásért Mozgalom 

 
 
10. Kínálatcsökkentés pillér egyéb szervezetei 
 
Az NDS a kínálatcsökkentés fejezetében hangsúlyozza, hogy megvalósítandó feladat a hazai 
rendészeti szervek közötti kommunikáció hatékonyságának a növelése, valamint a rendészeti 
szervek és igazságügyi hatóságok együttműködésének javítása. 
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Ahhoz, hogy a területet érintően árnyaltabb képet tudjunk adni, több szervet és hatóságot 
kerestünk meg, mely közül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal Igazságügyi 
Szolgálata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet válaszolt 
kérdőívünkre (5. sz. melléklet). 
 
10.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Párfogó 
Felügyelői Szolgálat (ISZ) 
Az ISZ munkatársa a kábítószerek egyénre gyakorolt hatásai tekintetében megfelelően, a 
családra és társadalomra gyakorolt hatásai vonatkozásában, illetve a helyi szintű 
beavatkozási módok tekintetében kiválóan informáltnak vallotta magát. A kábítószer helyi 
szintű elterjedtségével kapcsolatos kutatási eredményeket azonban kevésbé ismeri. A 
probléma megoldásában szerepet játszó helyi szereplőket (szolgáltatókat, intézményeket, 
önsegítő csoportokat) ismeri a jó szakmaközi kapcsolatoknak köszönhetően. 
A személyes szakmai hatékonyságának növeléséhez úgy érzi az újabb tudatmódosító szerekkel 
(dizájner drogok) kapcsolatosan szüksége lenne ismeretbővítésre. Ezen túlmenően, szintén 
kevésnek érzi ismeretét a statisztikai adatokról, a megye illetve az egyes korosztályok 
érintettségéről. 
Arra a kérdésre, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség a kínálatcsökkentés hatékonyság 
fokozása érdekében az alábbi választ adta: „A pártfogó felügyelet - mint a büntetés-
végrehajtás része - területén a kínálatcsökkentés hatékonyságának fokozása érdekében 
szükséges a fokozottabb együttműködés a szociális és az egészségügyi szféra 
intézményrendszerével az eljárás alá vont drogfogyasztók különböző ellátásokba és támogató 
programokba irányításának elősegítése céljából; a jogalkotónak pedig olyan támogató 
jogeszközöket kell kialakítania, melyek ezt a célt támogatják. Kiemelten fontos a fiatalkorú 
bűnelkövetők esetében a különböző állami és civil szervezetek kölcsönös konzultációja pl.: 
szabadidős, kortárs segítő programokba, öntevékeny szervezetekbe történő delegálásuk.” 
A visszaesés megelőzését érintően fontosnak tartja az ISZ-en belül az agresszió kezelésre 
irányuló foglalkozásokat, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézeten belül működő utógondozói-koordinátor szerepét, aki szintén csoportos 
foglalkozásokat tart. Ezek az alkalmak a fogvatartottak önismeretének mélyítésével készíti föl 
az érintetteket a szabadulásukat követő időszakra, a társadalomba történő visszailleszkedésre. 
Az elítéltek egy része pártfogó felügyelet alá kerül, ahol a hasonló jellegű csoportok 
létrehozása szükséges lenne felnőtt és fiatalkorú pártfogoltak körében is pszichiáter, 
pszichológus, pályaorientációt koordináló, illetve mentálhigiénés szakember segítségével. 
Véleménye szerint a fiatalkorú bűnelkövetők esetében kortárs segítő fiatalok, csoportok 
bevonása is eredményes lehet (hasonló élethelyzetből elindulva más életút választása). Ezen 
tevékenység koordinálásáért felelős szakember jelenléte szintén segítené a bűnismétlés 
csökkenése érdekében tett erőfeszítéseket. 
A jelenlegi szabályozással kapcsolatosan véleménye, hogy a szerhasználók eredményes 
kezelése differenciálást kíván. A megelőző, felvilágosító foglalkozásokon részt vevő fiatalok 
az elterelő hely sajátosságaitól függően különbözőképpen vélekednek a kezelés 
hatékonyságáról, egyéni hasznáról, egyénre gyakorolt eredményességéről. Éppen ezért 
szükségesnek tartaná az elterelést végző szolgáltatók tevékenységének összehangolását, 
szolgáltatásuk minőségének kontrollját. 

 

A fogyasztói típusú magatartást folytatók érdekében a „büntetés helyett kezelés” 
intézményrendszerének fenntartása továbbra is szükséges véleménye szerint. Ennek 
módszertana igényel átalakítást, mely egyénre szabottabb foglalkoztatást foglal magában; 
számba veszi a szerhasználó magatartáshoz vezető okokat, és nagyobb hangsúlyt fektet a 
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szerfogyasztó magatartás helyébe lépő konstruktív tevékenységek föltárására. Mindez jól 
képzett szakembereket kíván. 
2006-ban az elterelés módosítására került sor, miszerint már a nyomozati szakban is nyitva áll 
a lehetőség a kábítószer-élvező számára, hogy az elterelésen való részvétellel elkerülje a 
súlyosabb felelősségre vonást. Ebben a szakaszban ugyanis a kliens nem áll pártfogó 
felügyelet alatt. Ennek a lehetőségnek a hátránya, hogy a nyomozóhatóság a pártfogó 
felügyelő klienssel való kapcsolattartásra vonatkozó, segítői feladatait nem tudja átvenni, 
amely a „büntetés helyett kezelés” elvének érvényesülését gyengítheti meglátása szerint. 
 
Tájékoztatás a kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény miatt pártfogó felügyelet 
alatt állók számának alakulásáról 2011-2013. 
 
Év   Érkezett Befejezett Folyamatban maradt 
2011.  120 142 57 
2012.  67 88 43 
2013.  45 53 34 
 
Összesen:         230          283              134 
A pártfogó felügyelet végrehajtásában speciális feladatot jelent az ún.: „kábítószeres elterelés” 
végrehajtása. A vádemelés elhalasztása körében végrehajtandó elterelés fokozott 
együttműködést kívánt meg szolgálat és az elterelést végző intézmények között. 
Szolgálatunkhoz a vizsgált időszak alatt 230 ügyben rendelte el az ügyészség a pártfogó 
felügyeletet. 
Az eltereltek száma csökkenő tendenciát mutat, oka: az elterelés már nyomozati szakban is 
megkezdhető. 
Az elterelések 82 %-ban eredményesen fejeződtek be. (Az előző időszakról folyamatban 
maradt ügyek egy része az adott időszakban fejeződött be, ebből adódik az „érkezett”, 
„befejezett” ellentmondása.) Azokban az esetekben nem volt eredményes az elterelés (18%), 
amikor a kliens önhibájából megszakította az elterelés folyamatát, az elterelést nem kezdte 
meg, újabb bűncselekmény elkövetése miatt vádemelésre került sor. 
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Köszönetnyilvánítás 
 
Jelen dokumentum elkészítését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumhoz benyújtott sikeres KAB-KEF-13-13409 kódjelű pályázata tette 
lehetővé. 
 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
tagintézményeinek, szervezeteinek, akik a Helyzetfeltárás elkészítésében közreműködtek, 
véleményükkel, javaslataikkal segítették a feltáró munkát. 
Köszönet az alábbi tagintézmények munkatársainak: 

• Aktív Rádió  
• Auriga Sport és Szabadidős Klub  
• Dr. Joó Péter háziorvosnak 
• Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány  
• Fiumei úti Általános Iskola 
• Hét Nap ’98 Bt.  
• Jászkun Volán Zrt.  
• JNSZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  
• JNSZ Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata  
• JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
• JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
• JNSZ Megyei Megelőzési Alapítvány  
• JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság  
• Kornéliusz Háza Missziós Egyesület  
• Magyar Kékkereszt Egyesület Szolnoki Dömösi Köre 
• Miért Ne közhasznú Humán szolgáltató Alapítvány  
• MÖSZ Szolnoki Addiktológiai Központ  
• Polgármesteri Hivatal  
• Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület 
• Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete 
• Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
• Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ  
• Szolnok Városi Polgárőr Egyesület  
• Szolnok TV  
• Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
• Városi Rendőrkapitányság 

Külön köszönet a KEF munkacsoport vezetőinek, akik az egyes területek feltáró munkájának 
koordinálásáért és az információk összegzéséért voltak felelősek. 

• Abonyiné Szalai Rozina pedagógusnak a Fiumei úti Általános Iskola delegáltjának az 
Egészségfejlesztés, kábítószer megelőzés munkacsoport vezetőjének,  

• Szappanos József mentálhigiénés szakembernek, az SZKTT Humán Szolgáltató 
Központ szakmai igazgató helyettesének, 

• Táncos Anita rendőr őrnagynak a Szolnoki Rendőrkapitányság delegáltjának a 
Kínálatcsökkentés munkacsoport vezetőjének. 

 
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazon intézmény és szervezet vezetőjének, 
képviselőjének munkáját, akik személyes interjú keretén belül, vagy kérdőíves formában 
hozzájárultak az aktuális helyzetkép elkészítéséhez. 
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Fentieken túlmenően az Egészségfejlesztés, kábítószer megelőzés területét érintően 
köszönetet szeretnénk mondani: 

• Szutorisz-Szügyi Csongornak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki 
Tankerület vezetőjének, 

• a Szolnok városban működő köznevelési intézmények vezetőnek és szakembereinek, 
• a Szolnoki Főiskola munkatársainak. 

 
A Kezelés, ellátás, felépülés területét érintően szeretnénk megköszönni: 

• Dr. Driesz Márta a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Pszichiátriai 
osztályának osztályvezető főorvosa, 

• Tóth Krisztina az Egészségfejlesztési Iroda vezetőjének, 
• a Szolnok városában működő házi és házi gyermekorvosok, 
• a Szolnok városában működő gyógyszertárak vezetőinek közreműködését. 

 
A Kínálatcsökkentést érintően szeretnénk köszönetet mondani: 

• Dr. Berkó Attilának a JNSZ Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői 
Szolgálata igazgatójának  

 
Nem utolsósorban szeretnénk megköszönni Gáspár Gabriella munkáját, aki az előkészületek 
során közreműködött a vizsgálat szempontjainak összeállításában és az előkészített anyagot a 
külső, független konzulens szemével vizsgálta át, és segített bennünket a szakmai 
következtetések levonásában és jelen Helyzetértékelés végleges tartalmának összeállításában. 
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1. sz. melléklet 
 

KÖZNEVELÉSI és KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉREN MEGVALÓSULÓ PREV ENCIÓS 
PROGRAMOKAT VIZSGÁLÓ KÉRD ŐÍV 

 
Tisztelt Kolléga! 

 
Az alábbi kérdőív a köznevelési és közösségi színtéren megvalósuló prevenciós programokkal kapcsolatos. 
A kérdőív elsősorban a drogfogyasztás (alkohol, dohányzás, kábítószer) megelőzését célzó programok 
típusainak, a szervezetek erőforrás ellátottságát, az együttműködő partnereknek és a programok által 
elért korosztálynak a vizsgálatát célozza. 
 
A kérdőív kitöltésével hozzájárul, hogy a prevenciós programok tervezésénél az Önök meglátásait, is 
figyelembe vegyék a jövőben. 
 
Köszönjük, hogy válaszával segíti munkánkat!    
                                                                                                Abonyiné Szalai Rozina 
      KEF Prevenciós Munkacsoport vezető  

 
 
1. Mely szektorhoz tartozik? (Kérem, a megfelelő választ húzza alá!) 
 

a.  Állami 
b.  Önkormányzati 
c.  Magán 
d.  Non-profit 
e.  Egyház 
f.   Egyéb:………………………… 
 

2.    Tevékenységének hatóköre (Kérem, a megfelelő választ húzza alá!) 
a.  Városi 
b.  Megyei 
c.  Térségi 
d.  Regionális 
e.  Országos 

 
 

3. Intézménye/szervezete mióta foglalkozik megelőzési, felvilágosító tevékenységgel?  
 
………………………. óta 

 
4. Intézménye/szervezete milyen típusú programokat valósít meg? (Kérem, a 

megfelelő választ húzza alá. Több válasz is lehetséges) 
 

16) Családi programok 
17) Egyéni esetkezelés 
18) Egészségfejlesztési programok, egészségnap 
19) Kortárs képzés 
20) Közbiztonsági programok 
21) Kulturális, közművelődési programok  
22) Szakemberek (tovább)képzését szolgáló programok 
23) Reszocializációs, reintegrációs programok 
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24) Sportvetélkedők, szabadidős programok 
25) Személyiség fejlesztő tréningek 
26) Egyéb…………………………………………………………… 

 
 
5. Mely városi köznevelési, kulturális, közművelődési, sport, stb. intézményekben – 

esetleg egyéb helyszínen - vannak jelen prevenciós programjaikkal?  (Kérem, 
nevezze meg pontosan az intézményeket!) 

 
Program neve Melyik 

intézményben/
helyszínen 
működik? 

Mióta 
működik? 

Célcsoport Akkreditált? 
I/N 

OEFI 
minősített 
program? 

I/N 

      
      
      
      
      

 
 
6. Milyen szempont alapján esett a választás az intézményre?  

a.  Az intézmény képviselője kérte fel. 
b.  Önök ajánlották programjaikat. 
c.  Egyéb: ……………………………………………………………………………………. 

 
 
7. A 2013-as évben kb. hány főt értek el összesen programjaikkal?  …………………... 
 
 
8. Mely szervezetekkel/intézményekkel dolgozott együtt valamely prevenciós 

programja kapcsán az alább felsoroltak közül? (Kérem, a megfelelő választ húzza alá! Több 
válasz is lehetséges.) 

 
• Anonim Alkoholisták Szolnoki Torkolat Csoportja 
• Auriga Sport és Szabadidős Klub 
• Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány 
• Ifjúságért Egyesület 
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve 
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 
• JNSZ Megyei Megelőzési Alapítvány 
• KAMASZ-Tanya 
• Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 
• Magyar Kékkereszt Egyesület Szolnoki Dömösi Kör 
• Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Addiktológiai Központ 
• MIÉRT NE Alapítvány 
• Rendőrség 
• Szer-Telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület 
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• SZKTT Humán Szolgáltató Központ 
• Szolnok Városi Polgárőr Egyesület 
• Szolnok Jövőjéért Alapítvány 
• Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete 
• Egyéb………………………………………………………………………………

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

 
9. Intézménye/szervezete alkalmaz-e a prevenciós feladatok ellátására szakirányú 

végzettségű (mentálhigiénés szakember, pszichológus, pszichiáter, szociális 
munkás, szociálpedagógus) kollégát? (Kérem, a megfelelő választ húzza alá! Több válasz is 
lehetséges!) 

 
a. igen 

• mentálhigiénés szakembert 
• pszichológust 
• pszichiátert 
• szociális munkást 
• szociálpedagógust 

b.  nem 
 
 
10. Amennyiben nem alkalmaz, mi az oka? 

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

 
 

11. Milyen képzéseken/továbbképzéseken vettek részt az elmúlt 3 évben? (Kérem, 
sorolja fel!) 

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

 
 
12. Amennyiben nem vett részt, mi az oka? 

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

13. Ön szerint mitől lehet sikeres egy helyi drogstratégia? 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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14.  Az alábbiakban szívesen látjuk véleményét, javaslatát a „köznevelési és közösségi 
prevenciós programok” témában! 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkánkat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90 

2. sz. melléklet 
KÖZNEVELÉSI SZÍNTÉREN MEGVALÓSULÓ PREVENCIÓS PROGRA MOKAT 

VIZSGÁLÓ KÉRD ŐÍV 
 

Tisztelt Kolléga! 
 

Az alábbi kérdőív a köznevelési színtéren megvalósuló prevenciós programokkal kapcsolatos. A kérdőív 
elsősorban a drogfogyasztás (alkohol, dohányzás, kábítószer) megelőzését célzó programok típusainak, 
ezek kiválasztási szempontjainak, az együttműködő partnereknek és a programok által elért 
korosztálynak a vizsgálatát célozza. 
 
A kérdőív kitöltésével hozzájárul, hogy a prevenciós programok tervezésénél a szakmai szempontokon 
túlmenően az Intézmények meglátásait, igényeit is figyelembe vegyék a jövőben. 
 
Köszönjük, hogy válaszával segíti munkánkat!    
                                                                                                Abonyiné Szalai Rozina 
      KEF Prevenciós Munkacsoport vezető  

 
 
Kérem, adja meg a (Tag)Intézményén belül betöltött 
munkakörét:……………………………. 
 
1. Ismeretei szerint rendelkezik-e az Ön (Tag)Intézménye egészségnevelési 

programmal és drogstratégiával? (Kérem, a megfelelő választ húzza alá!) 

 
a.  igen: egészségnevelési programmal, drogstratégiával, mindkettővel 
b. nem 
c. nem tudom 

 
2. Amennyiben (Tag)Intézményük rendelkezik egészségnevelési programmal, 

drogstratégiával, milyen típusú programokat valósít meg? (Kérem, a megfelelő választ 

húzza alá! Több válasz is lehetséges.) 
27) Családi nap 
28) DADA program 
29) Drogalternatívák népszerűsítése (az iskolai közösségi szolgálaton kívül 

végzett önkéntes tevékenység, sport és szabadidős programok, vetélkedők 
stb.) 

30) Egészségnap 
31) Filmvetítés 
32) Információátadás, tájékoztatás 
33) Kortársképzés 
34) Mentálhigiénés szolgáltatás (pszichológiai tanácsadás, konzultációk stb.) 
35) Meghívott előadók 
36) Rajzverseny 
37) Személyiségfejlesztő tréningek 
38) Szervbemutató 
39) Társas készségek fejlesztése 
40) Egyéb……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..  
 
Ki dönt a programok kiválasztásában?........................................................................................ 
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Milyen szempontok meghatározóak? 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. A (Tag)Intézményükben kinek/kiknek a munkaköréhez tartozik a prevenciós 
programok koordinálása? 
 

Szakember(ek) neve és munkaköre:   
 ………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………….. 
Elérhetőségük (telefon, email): 
………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………….. 
 
 
4. A (Tag)Intézményükben zajló prevenciós programok mely korosztályt érintik 

elsősorban?................................................................................................................ 
 
 
5. A (Tag)Intézményükben zajló prevenciós programok osztályonként hány órában 

zajlanak?  .......... tanóra/év. 
 

 
6. Ezek a programok inkább eseti jellegűek, vagy egymásra épülő foglalkozások? 

(Kérem, a megfelelő választ húzza alá!) 
 

7. Elegendőnek tartja-e a meglévő programokat? (Kérem, a megfelelő választ húzza alá!) 
 

a. igen  
b.  nem 
 
Amennyiben „nem”-mel válaszolt, a véleménye szerint milyen típusú programokra 
lenne szükség? 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Mely szervezeteket/intézményeket ismeri az alább felsoroltak közül? (Kérem, a 

megfelelő választ húzza alá! Több válasz is lehetséges.) 
 

� Anonim Alkoholisták Szolnoki Torkolat Csoportja 
� Auriga Sport és Szabadidős Klub 
� Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány 
� Ifjúságért Egyesület 
� Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
� JNSZ Megyei Megelőzési Alapítvány 
� KAMASZ-Tanya 
� Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 
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� Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Addiktológiai Közpon 
� MIÉRT NE Alapítvány 
� Rendőrség 
� Szer-Telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület 
� SZKTT Humán Szolgáltató Központ 
� Szolnok Városi Polgárőr Egyesület 
� Szolnok Jövőjéért Alapítvány 
� Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete 
� Egyéb……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Mely szervezetekkel/intézményekkel dolgozott együtt (Tag)Intézménye a 2010/2011-es 
tanév óta, az alább felsoroltak közül? (A megfelelő választ húzza alá, több válasz is lehetséges!) 
 

� Anonim Alkoholisták Szolnoki Torkolat Csoportja 
� Auriga Sport és Szabadidős Klub 
� Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány 
� Ifjúságért Egyesület 
� Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
� JNSZ Megyei Megelőzési Alapítvány 
� KAMASZ-Tanya 
� Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 
� Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Addiktológiai Központ 
� MIÉRT NE Alapítvány 
� Rendőrség 
� Szer-Telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület 
� SZKTT Humán Szolgáltató Központ 
� Szolnok Városi Polgárőr Egyesület 
� Szolnok Jövőjéért Alapítvány 
� Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete 
� Egyéb……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
Miért ezekre a szervezetekre esett a választásuk? 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
10. Hogyan értékeli (Tag)Intézményében a drogfogyasztás megelőzése érdekében tett 
lépéseket?  

Erősségek:…………………………………………………………………………………... 

Gyengeségek:……………………………………………………………………………….. 

Lehetőségek:………………………………………………………………………………... 

Veszélyek:…………………………………………………………………………………... 
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11. Ismeretei szerint az Ön (Tag)Intézménye mikor nyújtott be legutóbb pályázatot 
prevenciós programok finanszírozására? 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 
12. Amennyiben az Ön által képviselt (Tag)Intézményben drogfogyasztást tapasztal, 
tudja-e azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, személyeknek az elérhetőségét, 
akikhez fordulhat?  
(Kérem, a megfelelő választ húzza alá!) 
 

a. igen  
b.  nem 

 
 

13. Amennyiben a 12-es kérdésnél „igennel” felelt, mely szervezetekhez, intézményekhez 
fordulna/fordult segítségért, és miért? 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
14. Amennyiben a 12-es kérdésnél „nem”-mel felelt, mit gondol, ki tud(na) Önnek ebben 
segítséget nyújtani? 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

15. Az alábbiakban szívesen látjuk véleményét, javaslatát a „köznevelési színtéren 
megvalósuló prevenciós programok” témában! 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkánkat! 
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3.sz. melléklet 
 
 
A kezelés, ellátás, felépülés területének átvilágítását segítő anonim kérdőív és annak 
összegzett válaszai 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum működik immár 13 éve Szolnokon, melynek feladata a mindenkor érvényes Nemzeti 
Drogstratégiában foglaltak helyi szintű megvalósulásának elősegítése. Magyarország 
Országgyűlése 2013-ban fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégiát. Ennek 
figyelembevételével készül el Szolnok 2014-2017 közötti időszakra szóló városi stratégiája, 
melynek első lépéseként helyzetképet kell alkotni az alábbi három terület, a megelőzés, a 
kezelés-ellátás-felépülés, valamint a kínálatcsökkentés jelenlegi városi állapotáról. Ezzel a 
feladattal az Önkormányzat 3 munkacsoport vezetőt bízott meg. A kezelés-ellátás-felépülés 
területének átvilágításához szükséges adatgyűjtés felelőse Szappanos József, a Humán 
Szolgáltató Központ (HSZK) igazgatóhelyettese, akinek irányítása mellett a HSZK 
Drogkonzultációs és Információs Központ intézményi igazolvánnyal rendelkező munkatársai 
végzik az adatok összegyűjtését. Ennek során keresnek fel háziorvosokat, gyógyszerészeket, a 
mentőszolgálat munkatársait, védőnőket és a szenvedélybetegek gyógykezelésével foglalkozó 
egészségügyi intézményeket, illetve a szociális ellátás területén, szenvedélybetegekkel és 
hozzátartozóikkal foglalkozó szakembereket. Kérem, hogy munkájukat segítve, az 
anonimitását megtartva, tudása szerint válaszoljon az alábbi kérdésekre. 
 
Szolnok, 2014. január 16. 

Segítségét megköszönve, tisztelettel: 
 
          /Szappanos József/ 
 
Az Ön munkaköre?  Háziorvos Mentőszolgálat munkatársa Egészségügyi 
szakdolgozó Gyógyszerész Pszichiáter Pszichológus   Védőnő   Szociális munkás   
 
1. Milyen mértékben látja problémásnak a város lakosságának alkoholfogyasztását? 
/Osztályozza 1-től 5-ig./ 
1-2-3-4-5 
 
1/a Ezen belül a fiatalokét? 
1-2-3-4-5 
 
2. Milyen mértékben látja problémásnak a város lakosságának dohányzását? 
/Osztályozza 1-től 5-ig./ 
1-2-3-4-5 
 
2/a Ezen belül a fiatalokét? 
1-2-3-4-5 
 
3. Milyen mértékben látja problémásnak a város lakosságának indokolatlan 
gyógyszerfogyasztását? 
/Osztályozza 1-től 5-ig./ 
1-2-3-4-5 
3/a Ezen belül a fiatalokét? 
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1-2-3-4-5 
 
4. Milyen mértékben látja problémásnak a város felnőtt lakosságának kábítószer-használatát? 
/Osztályozza 1-től 5-ig./ 
1-2-3-4-5 
 
4/a Milyen mértékben látja problémásnak a szolnoki fiatalok kábítószer-használatát? 
1-2-3-4-5 
 
5. Eddigi munkája során találkozott-e olyan emberekkel, akik az előzőekben említett 4 
pszichoaktív szer használata következményeként keresték fel Önt? 
 
Igen  Nem 
 
5/a Amennyiben az előző kérdésre igen volt a válasza, kérem jelölje, melyik szer használata 
miatt kerültek munkakapcsolatba? 
 
Alkohol Dohányzás    Gyógyszer (indokolatlan)    Kábítószer   
 
6. Megítélése szerint, naprakész ismeretekkel rendelkezik Ön a szenvedélykeltő szerek okozta 
egészségi/szociális ártalmak kezeléséhez? 
 
Igen  Nem  
 
6/a Amennyiben a fenti kérdésre adott válasza nem. Kérem, nevesítse, mire lenne szüksége 
ahhoz, hogy több ismerettel rendelkezzen? 
 
7. Tapasztalata szerint jelen van-e a városban az intravénás szerhasználat? 
 
Igen    Nem    Nem tudja  
 
8. Mennyire látja fejletnek Szolnok szenvedélybetegekkel foglalkozó intézményrendszerét? 
 
Elégtelen Elégséges  Jó Kiváló      Nincs rálátása  
 
9. Megítélése szerint mi hiányzik ebből a rendszerből? 
 
 
10. Megítélése szerint mit tekint a legégetőbb problémának a helyi addiktológiai ellátás (eü. 
szoc.) területén? 
 
11. Megítélése szerint milyennek tekinthető a helyi addiktológiai ellátás területén működő eü. 
és szoc. intézmények együttműködése? 
 
 Rossz    Javításra szorul   Kielégítő     Kiváló Nincs rálátása  
 
12. Meglátása szerint mire lenne szükség ahhoz, hogy a város lakosai felelősségteljesebben 
gondolkozzanak a pszichoaktív szerekről, hogy csökkenjen e szerek használata? 
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13. Amennyiben Ön gyógyszerész, vásároltak-e önöknél fecskendőt és tűt droghasználat 
céljából? 
 /Nem tiltja törvény/ 
Igen    Nem    Nem tudja megítélni  
 
14. Részt venne-e Ön olyan helyben szervezett szakmai programon, mely az addiktológia 
kérdéseivel - megelőzéstől a gyógykezelésig – foglalkozik? 
 
Igen         Nem        Nem tudja    
 
15. Megítélése szerint a meglévő intézmények/feladatok mellett, melyekre lenne szükség 
Szolnokon az alábbi, hiányzó intézmények/feladatok közül. /Többet is jelölhet/ 
 
Tűcsere  - Szenvedélybetegek rehabilitációs otthona - Szenvedélybetegek védett szállása -   

Szenvedélybetegek védett munkahelye  

 
 
Köszönjük válaszait! 
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4.sz. melléklet 
 
 

GYÓGYSZERFORGALOM ADATAI 
2013. 

 
Hatóanyag  2013-as 

adat 
(doboz) 

Kiszerelés Hatóanyag 
mennyiség 

Tendencia 
Növekvő (+) 

vagy 
Csökkenő (-) 

Clonazepam 
(Rivotril) 

    
Medazepam 

(Rudotel) 
    

Alprazolam 
(Frontin, Xanax) 

    
Tiapridal     
Nitrazepam 
(Eunoctin) 

    
Brotizolam 
(Lendormin) 

    
Zopiclone 
(Imovane, Somnol, 
Zopigen) 

    

Citalopram 
(Citagen, 
Citalopram, 
Citapram, Dalsan, 
Seropram) 

    

Paroxetine 
(Apodepi, Paretin, 
Paroxat, Paroxetin-
RTP, 
Rexetin) 

    

Sertraline 
(Serlift,Sertadepi, 
Sertagen, Sertralin, 
Stimuloton, Zoloft) 

    

Egyéb Zolpidem     
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5. sz. melléklet 
K É R D Ő Í V 

Kérem, jelölje, hogyan értékeli saját informáltságát a drogfogyasztással 
kapcsolatban az alábbi területeken? (Kérem, az önre vonatkozó részt húzza alá!) 
 
a) Kábítószerek egyénre gyakorolt (biológiai, fizikai, mentális)hatásai:  
 
kevésbé vagyok informált – megfelelően informált vagyok – kiválóan informált vagyok 
 
b) Kábítószer fogyasztó viselkedésének a családra és a társadalomra gyakorolt hatásai: 
 
kevésbé vagyok informált – megfelelően informált vagyok – kiválóan informált vagyok 
 
c) A kábítószer fogyasztás helyi szintű elterjedtsége (kutatások eredményei): 
 
kevésbé vagyok informált – megfelelően informált vagyok – kiválóan informált vagyok 
 
d) A kábítószer fogyasztás megelőzése érdekében tett helyi szintű beavatkozásokkal 

(prevenciós programok, szolgáltatók) kapcsolatban: 
 
kevésbé vagyok informált – megfelelően informált vagyok – kiválóan informált vagyok 
 
e) A kábítószer probléma esetén igénybe vehető helyi intézmények, szolgáltatók, 

önsegítő csoportok: 
 
kevésbé vagyok informált – megfelelően informált vagyok – kiválóan informált vagyok 
 
• A munkája hatékony ellátásához, szükségesnek tartja-e, hogy bármely 

vonatkozásban több információt kapjon? (Kérem, a megfelelő választ húzza alá!) 
 

a) Igen 
Melyik terület az? 
 
• Szívesen részt venne-e olyan képzéseken, aminek keretén belül bővítheti ez 

irányú tudását? 
a) igen 
b) nem 

 
• Mi a véleménye, milyen fejlesztésekre (szakember, technikai, módszertani) lenne 

szükség a kábítószer elleni hatékonyabb fellépés érdekében?  
 
A kábítószer fogyasztás megelőzése tekintetében: 

 
A kínálatcsökkentés hatékonyságának fokozása tekintetében: 

 
A visszaesés megelőzése érdekében: 

 
Milyen jogszabályok szabályozzák a tevékenységüket?  
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A jelenlegi szabályozás elősegíti-e a kínálatcsökkentés hatékonyságát véleménye 
szerint? 

 
Miben látja szervezete működésének…. 
 

Erősségeit: 
 

Gyengeségeit:  

 

Lehetőségit: 

 

Veszélyeit: 

 

• Véleménye szerint mennyire együttműködőek a társszakmák? (Kérem, karikázza 
be az alábbi 5-ös skálán, melyben az 1 – egyáltalán nem, az 5 – maximálisan 
együttműködő) 

 
1 2 3 4 5 

 
 


