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1 BEVEZETŐ 

A disszertáció első fele egy, a rekreációs droghasználattal kapcsolatos áttekintést kíván 

nyújtani, mely az éjszakai szórakozás helyszínéhez köthető. Speciális fókuszban egy 

relatív új, kapcsolódó jelenség áll, mégpedig az új pszichoaktív szerek (ÚPSZ), ahhoz 

köthető rizikók és lehetséges ártalmak vagy negatív következmények, melyek a 

rekreációs szerhasználat következtében előfordulhatnak, valamint azon intervenciók, 

melyek tervezése és kivitelezése ezen ártalmak csökkentését célozzák meg. 

A rekreációs szerhasználat hosszú múltra tekint vissza, ugyanakkor a jelen kutatás fő 

iránya, hogy az elmúlt évtizedek legfontosabbnak ítélt mérföldköveinek áttekintésére 

korlátozza fókuszát. A történelmi áttekintés célja, hogy bemutassa és definiálja azokat a 

tendenciákat, és levonja azon következtetéseket, melyek hozzájárulhatnak a jelenség 

dinamikus voltának mélyebb megértéséhez, továbbá esetleg megkíséreljék beazonosítani 

azon fontos prediktorokat, melyek kihatással lehetnek a jövőbeli intervenciók 

megtervezésére.  

A releváns definíciók, a hozzáférhető adatok és elméleti megfontolások áttekintését 

követően, a disszertáció keretében három egymástól független, 2008 és 2014 között 

készült tanulmány kerül bemutatásra, melyek mindegyike egy a rekreációs 

szerhasználatot megcélzó lehetséges intervenciós program specifikus fázisára reflektál. 

Mindhárom tanulmány nemzetközi együttműködésből született, melyhez remek 

intézmények és Európa számos részéről érkező kiváló kutatók járultak hozzá. Megtisztelő 

volt e munkacsoportok tagjaként részt venni ezekben a kutatásokban, ahol saját 

részvételem egyfelől a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársaként 2008-2011-ig, 

majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársaként 2011-től kezdődően alakult. 

A vizsgálatok sorrendjét meghatározza az - egy hipotetikus intervenciófejlesztési 

folyamatban betöltött - specifikus szerepük, ezáltal párhuzamot vonhatunk egy valós 

úttal, ami egy tulajdonképpeni potenciális intervenció példája is lehet. A 

programtervezési analógiát teljes mértékben lefedi a három különböző projekt által 

kialakított mozaik. 

Az első vizsgálat egy nagy online mintavételt használ a résztvevő országok tekintetében 

az aktuális szerhasználati szituáció feltérképezésére, és kíséretet tesz arra, hogy felmérje 

a szerhasználathoz kapcsolódó problémák kiterjedését és jellegét. A második vizsgálat 

specifikusan a fiatal felnőttek szükségleteire, igényeire és szerhasználatuk 
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jellegzetességeire fókuszál, hiszen ők azok, akik legnagyobb valószínűséggel kerülhetnek 

kapcsolatba a rekreációs szerhasználattal és a folyton növekvő új pszichoaktív szerek 

világával. A célcsoport igényeinek felmérése egy szükséges és megkerülhetetlen lépése 

az intervenciók tervezésének. Végül a harmadik vizsgálat egy projektet mutat be, ahol a 

projekttervezés minden lépése részletesen dokumentált, és amelynek keretében a 

résztvevő szolgáltatók értékes tapasztalatai is megosztásra kerültek egy projekt által 

kialakított programtervezést segítő kézikönyv (Healthy Nightlife Handbook) értékelése 

nyomán. Ez a vizsgálat a később beintegrálható intervenciók azon fázisait taglalja, ahol 

az elméleti alapoktól a praktikus szempontok fejlesztéséig jutunk el, miközben 

ugyanakkor betekintést nyerhetünk az evaluációhoz kapcsolódó tevékenységek gyakran 

elhanyagolt, de gyümölcsöző területére. 
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2 VIZSGÁLATOK 

Első vizsgálat 

Global Drug Survey – a probléma felmérése 

A Global Drug Survey, avagy Globális Drog Felmérés (GDF) egy multinacionális, évente 

kikerülő anonim kérdőív a pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatban, melynek 

keretében online módon próbáljuk meg felmérni egy nagyon nagyszámú rekreációs 

szerhasználó populációt válaszaikon keresztül. A kérdőív lehetőséget biztosít egy nagy 

elemszámú mintán végezhető explorációs kutatásra, ahol a Magyarországon zajló, 

általában rejtőzködő és nehezen felmérhető rekreációs szerhasználati mintázatok 

megismerése a fő cél. Olyan kérdéseket vizsgált, mint hogy melyek a legnépszerűbb 

szerek, mik a lehetséges egészségügyi kockázatok, vagy melyek azok a szerhasználók 

által is ismert, széles körben leggyakrabban alkalmazott ártalomcsökkentési stratégiák. 

A GDF egy független kutatási társaság, melynek székhelye Londonban található és 

alapítása Dr. Adam Winstock nevéhez fűződik, ugyanakkor a projekt folyamatosan 

növekvő támogatást kap számos kutatótól világszerte. A magyar kutatócsoport 2013-ban 

csatlakozott a projekthez, ezáltal már három egymást követő évről állnak rendelkezésre 

hazai adatok. Ilyen formában a GDF hasznos információt szolgáltathat az utóbbi évek 

során tapasztalható tendenciákról, szerhasználati mintázatokban bekövetkező 

változásokról.  (A disszertáció terjedelmi korlátait figyelembe véve ugyanakkor csak a 

2014-es felmérés adati kerülnek bemutatásra.) 

Célzott mintavételi eljárás alkalmazásával összesen 78 820 résztvevő válaszait kerültek 

rögzítésre világszerte 18 országból, mely mintának 4,1% (3 139 fő) volt magyar. 

Különböző adatelemzési és adathiány analizálási eljárások következtében a végső minta 

elemszáma 3 176 főre tehető a GDF 2014 hazai adatok alapján. A vizsgálat legfőbb célja 

a hazai rekreációs szerhasználat pillanatképének megragadása volt annak érdekében, 

hogy az akut problémák és az ezzel kapcsolatos esetleges intervenciókat érintő jövőbeli 

változtatások a szakemberek részéről feltárásra kerüljenek. Az egyes szerek használati 

prevalenciája a szórakozóhelyekre járó fiatalok körében és az ehhez kapcsolódó 

potenciális ártalmak a szerhasználat következményeként mind alapvető információk, 

melyek szükségesek a szcénát érintő problémák feltárásához. 
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Második vizsgálat 

ReDNet Projekt – szükséglet feltárása 

A második vizsgálat a ReDNet (Recreational Drugs European Network), avagy a 

’Rekreációs Droghasználat Európai Hálózata’ projektbe ágyazódik. A kutatás a 

Psychonaut Project folytatásaként jelent meg, és a Psychonaut Web Mapping Project 

(2009) adatbázis információit használta fel, ami olyan új pszichoaktív szerek listáját is 

tartalmazza, melyeket kevéssé említ a tudományos szakirodalom és alig ismert a klinikai 

területen is. 

2012 folyamán összesen 57 új pszichoaktív szer került első bejelentésre Európában az EU 

korai jelzőrendszer segítségével (EWS – early warning system), ami ezáltal azt jelenti, 

hogy több, mint heti egy új pszichoaktív szer jelent meg a drogpiacon (EMCDDA, 2012). 

Mivel 101 új szert jelentettek az EU korai jelzőrendszerében 2014 során (és 81-et 2013 

során), a jelzések ezáltal egy felfele ívelő tendenciát követnek az éves jelentéseket 

tekintve. Összességében elmondható, hogy a szervezet 450 pszichoaktív szer 

monitorozását tette lehetővé, melyből több mint felének detektálása egyedül az elmúlt 

három évben történt (EMCDDA, 2015). Az új pszichoaktív szerek értékesítése 

rendszerint online módon történik részben legális és szemi-legális, vagy szabályozatlan 

weboldalakon keresztül, az ellátásban dolgozók rálátása pedig korlátozott, technikai 

jártasságuk csekély, részben a tudományos szakirodalom és naprakész, megbízható 

források és információ hiányában (CASA, 2008; Forman, Marlowe, & McLellan, 2006; 

Littlejohn, Baldacchino, Schifano, & Deluca, 2005). 

A ReDNet Projekt egy multinacionális felmérést kísérel meg, melynek legfőbb célja a 

szükségletek feltárása, és egy integrált információ-kommunikációs technológiákat (IKT) 

alkalmazó prevenciós megközelítés kifejlesztése, melyen keresztül megcélozhatóvá 

válnak azok a vulnerábilis szerhasználó csoportok, akik új pszichoaktív szereket és herbál 

készítményeket vagy azok kombinációit fogyasztják. Különös gondot fordítottak azon 

egészségügyi szakdolgozók folyamatos tájékoztatására az új szerekkel, készítményekkel 

és kombinációikkal kapcsolatban, akik közvetlenül a szerfogyasztás szempontjából 

veszélyeztetett serdülőkkel, fiatal felnőttekkel dolgoznak. 

A ReDNet Projektet az Európai Bizottság 2009-es közegészségügyi programja támogatta. 

Európa szerte az alábbi tudományos szervezetek vettek részt a kutatás kivitelezésében: 

School of Pharmacy, University of Hertfordshire, Hatfield, UK (koordinátor); Nemzeti 

Drogmegelőzési Intézet (NCSSZI-NDI), Budapest, Magyarország; National Addiction 
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Centre, Institute of Psychiatry, King’s College London, London, UK; Institute of 

Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland; Bergen Clinics Foundation, Bergen, 

Norway; De Sleutel, Gent, Belgium; Servizio Salute Regione Marche, Ancona, Italy; 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Spain; Rhine State Hospital, University of 

Duisberg-Essen, Essen, Germany; DrugScope, London, UK. 

A ReDNet Projekt egy multinacionális és multifaktoriális kutatás, melynek fő célja az új 

pszichoaktív szerekkel kapcsolatos releváns és megbízható információ gyűjtése, a hosszú 

és rövidtávú hatásokkal, egészségbeli következményekkel és kezelési lehetőségekkel 

kapcsolatos tények továbbítása mind szakemberek, mind a potenciális fiatal felnőtt 

szerhasználók irányába. A projekt másik fő fókusza az innovatív információ-

kommunikációs technológiákban (IKT) rejlő lehetőségek feltérképezése, és a releváns 

információ továbbításában betöltött szerepének felmérése volt. 

Módszerek: (a) internet alapú információ gyűjtés a létező és elérhető, új pszichoaktív 

szereket érintő szakirodalmak és „szürke irodalom” monitorozásán keresztül; (b) 

szakemberek és potenciális szerhasználók körében végzett kérdőíves felmérés, a 

használati szokások és mintázatok hozzáférhetősége érdekében, valamint az 

ártalomcsökkentéssel kapcsolatos igények felmérése kapcsán; (c) wiki információs 

oldalak kifejlesztése és (d) információ terjesztése olyan IKT alapú eszközök segítségével, 

mint pl.: interaktív webes felületek, SMS riasztás, közösségi hálózatok (Facebook, 

Twitter), multimédia (YouTube), okostelefon applikációk (iPhone) és virtuális valóság 

alkalmazások (Second Life), valamint ezen intervenciók kiértékelése fókuszcsoportok 

segítségével. 

Ez a második kutatás két célcsoport szükségletének felmérésére fókuszál: fiatal felnőttek, 

akik potenciális ÚPSZ használók és szakemberek, akik olyan fiatalokkal dolgoznak, akik 

az ÚPSZ okozta esetleges ártalmaknak fokozottan ki vannak téve. A felmérés kérdései az 

ÚPSZ használatának mintázatai mellett, arra is rákérdeztek, hogy vajon milyen 

motivációk húzódnak meg azon döntések mögött, amikor szerhasználók az ÚPSZ-eket 

választják a tradicionális illegális szerekkel szemben, valamint továbbá azt is igyekezett 

felmérni, hogy milyen lehetséges újszerű vagy tradicionális útja van a prevenciós és 

ártalomcsökkentő üzenetek terjesztésének. A szakembereket megcélzó kérdőív segített 

alaposabb megértést biztosítani számunkra azzal kapcsolatban, hogy milyen jellegű 

ÚPSZ-hez köthető problémákkal kell a személyzetnek szembenéznie mindennapi 

munkája során. Eredményeink rávilágítottak a szerhasználattal kapcsolatos oktatási 
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ismeretterjesztési, és kezelésbeli vakfoltokra, mely hiányosságok megoldását akár 

személyre szabott IKT eszközök is jelenthetik. 

Harmadik vizsgálat 

Healthy Nightlife Toolbox Project – Lehetséges válaszok, új megközelítések a 

rekreációs szerhasználathoz kapcsolódó problémák terén 

A Healthy Nightlife Toolbox (HNT) nemzetközi projekt általános célkitűzése az alkohol 

és kábítószerek okozta ártalmak csökkentése fiatal felnőttek rekreációs szerhasználatának 

tekintetében. Az Európai Unió 5 tagállamának (Belgium, Hollandia, Magyarország, 

Spanyolország és az Egyesült Királyság) öt szervezete vett részt a munkában, melyet az 

EU támogatott. A Healthy Nightlife Toolbox azért jött létre, hogy helyi, regionális és 

nemzetközi szinten segítse a stratégia-alkotók és a prevenciókat végzők munkáját a 

fiatalok drog és alkoholfogyasztás következtében létrejött ártalmak sikeres 

csökkentésében. A projekt elsődleges feladatai közé tartozik az (1) információ terjesztése 

magas színvonalú, éjszakai élethez kapcsolható színtereken (setting) is működtethető 

intervenciók számára (intervenciós adatbázis), (2) releváns tudományos szakirodalomi 

források biztosítása (szakirodalmi adatbázis) és (3) alkohol- és droghasználattal 

kapcsolatos prevenciókhoz köthető tudás kölcsönös cseréjének kezdeményezése online 

elérhető felületen keresztül (http://hntinfo.eu/). Az összegyűjtott tudás és tapasztalat 

terjesztésének egyik fontos eszköze egy kézikönyv [Healthy Nightlife Handbook, (HNT, 

2010), 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_231070_EN_INT11_Handbook_pri

ntversion%20100804_DEF.PDF] mely olyan példákat és jó gyakorlatokat tartalmaz, 

amik alkalmasak egy körülményekhez jól illeszkedő, hatékony intervenció kialakításának 

illetve stratégiai irányelvek megalkotásának támogatásához annak érdekében, hogy az 

alkohol és drog okozta ártalmak csökkenjenek az éjszakai élet során.  

Az itt prezentált vizsgálat specifikus fókusza a Healthy Nightlife Handbook, azaz a 

kézikönyv monitorozása, értékelése és gyakorlatba történő átültetése volt. Összesen 

kilenc szervezet (nyolc hazai és egy olasz nonprofit szervezet) megkérdezése alapján 

történt a kézikönyv értékelése, akik alkalmazták a kézikönyvet és az adatbázisokat 

munkájukban egy bizonyítékon, jó gyakorlatokon és kiértékelt intervenciókon alapuló 

projekt megtervezése során, ami az éjszakai élethez kapcsolható ártalmak csökkentését 

hivatott megcélozni (Bellis, Hughes, & Lowey, 2002; Calafat, Juan, & Duch, 2009; 

Hughes et al., 2011). Az eszköz értékelésének folyamatában a kézikönyvvel kapcsolatos 

http://hntinfo.eu/)
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_231070_EN_INT11_Handbook_printversion%20100804_DEF.PDF
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_231070_EN_INT11_Handbook_printversion%20100804_DEF.PDF
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javaslatok és fejlesztési ötletek begyűjtése, valamint a kimenetel felmérése 

következtében, a közreműködő szervezetek által kifejlesztett projekttervek értékelése, 

független szakértők bevonásával sikeresen megtörtént. 

A három vizsgálat nem csupán specifikus projektek bemutatására, vagy egyes 

intervenciók bizonyos fázisainak ismertetésére korlátozódik, hanem információt, 

adatokat, kontingenciákat és tapasztalatokat biztosít, a gyakorlati szempontokat 

mindvégig szem előtt tartva. Az eredmények alkalmasak arra, hogy új válaszokat 

alkossunk új trendekre történő időbeni reflektálással, mindeközben fókuszálva az 

eredményességre, költséghatékonyságra és a monitorozás és értékelés fontosságára. 
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3 EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE 

3.1 Globális Drog Felmérés 

3.1.1 Eredmények  

A célzott mintavételnek köszönhetően a minta több mint fele a rendszeresen szórakozni 

járó (partizó) fiatalok közül került ki, így megvalósíthatóvá vált a tervezett 

összehasonlítás a partizók és nem partizók csoportjai közt. 

A szakirodalomra támaszkodva, melynek alapján a rekreációs szerhasználat és a partizás 

nem értelmezhető a deviancia keretében, nem vártam szignifikáns eltérést a csoportok 

közt a szociodemográfiai változók, a mentális egészség mutatói és a szubjektív jóllét 

tekintetében (Calafat et al., 1999; Dorn, 1991; Thornton, 1996). Felmérésünk azt mutatja, 

hogy a partizók eredményei valóban nem tértek el a nem partizók eredményeitől 

szociodemográfiai jellegzetességeik tekintetében, vagy még kedvezőbben is alakultak 

azokénál.  Az egyetlen jelentős eltérés a résztvevők korában mutatkozott, ami logikus 

módon azt mutatta, hogy a nem partizók az idősebb korosztályból kerültek ki. Ez nem 

meglepő annak fényében, hogy a droghasználat normalizálódása és a szórakozóhelyek 

ritkább látogatása összefüggést mutat a korral és a társadalmi szerepek korral történő 

változásával (pl. családalapítás) (Parker, Measham, & Aldridge, 1995). Szintén nem volt 

eltérés továbbá a mentális egészség változóiban, illetve érdekes, hogy a partizók a 

szubjektív jóllét számos skáláján szignifikánsan jobb eredményt értek el a nem 

partizóknál. 

Az adatok alapján a három legnagyobb életprevalenciát mutató szer a mintában három 

legális szer; alkohol, dohány, és energiaitalok. A legnépszerűbb illegális szerek a 

kannabisz (61,7%), MDMA (29,1%), varázsgomba (26,6%), amfetaminok (26,0%), 

kokain (23,5%) és az LSD (21,6%) voltak. A szintetikus kannabisz a hetedik legtöbbek 

által kipróbált illegális drog (16,1%). Ezek az eredmények megközelítőleg összhangban 

vannak az Európában becsült prevalencia adatokkal (EMCDDA, 2016), de a szintetikus 

kannabisz hazai elterjedtsége mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel. 

Az éves prevalencia eredmények közt érdekes jelenség, hogy a benzodiazepinek 6 

százalékkal, az ÚPSZ-ek pedig 5 százalékkal felkerültek a legnépszerűbb szerek listájára. 

Az ÚPSZ kategória ez esetben nem tartalmazza a szintetikus kannabiszok csoportját, és 

olyan szerekre vonatkozik, amikről a használó az alkalmazás pillanatában maga sem tudja 
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pontosan, hogy mit is tartalmaz. Ennek a magas kockázati magatartásnak ilyen fokú 

elterjedtsége aggodalomra ad okot és mindenképpen érdemes kiemelten foglalkozni ezzel 

a jelenséggel az esetleges intervenciók során .  

Szintén feltételezéseinknek megfelelően (Riley, James, Gregory, Dingle, & Cadger, 

2001; Ward, Fitch, & Sherlock, 1998), a partizók szignifikánsan magasabb eredményeket 

értek el az életprevalencia, éves prevalencia és elmúlt havi prevalencia változókon szinte 

minden szer tekintetében. A kivételek közé tartoztak a benzodiazepiek, ÚPSZ (csak a 

havi prevalencia), és a szintetikus kannabisz. Az utóbbi kettő tekintetében a partizók 

átlagai szintén magasabbak, de a különbség nem szignifikáns.   

A GDF-ben egy kiemelt rész foglalkozik azokkal az ártalomcsökkentő stratégiákkal vagy 

technikákkal, amiket a használók alkalmazhatnak a legnépszerűbb szerek használata 

során. Ezeket a technikákat három tengely mentén hasonlítottuk össze: 1, használat 

gyakorisága, 2, használatának észlelt fontossága, 3, a szerhasználat okozta élvezetre 

gyakorolt hatása. 

 A stratégiák fontosság szerinti sorrendjében az alkoholra és a kannabiszra vonatkozó 

stratégiák nem szerepelnek az első tízben.  Összességében a legfontosabb stratégiák az 

alábbiak: (1) MDMA: “Gondoskodj megfelelő folyadékpótlásról”, (2) „Ne vezess vagy 

kerékpározz varázsgomba/LSD bevétele után 24 órán belül”, és (3) „Ha ÚPSZ-t 

használsz, próbálj ki egy a szokásos dózisnak töredékét kitevő „teszt dózist” és várj 

minimum 60-90 percet mielőtt újabb adagot veszel be” 

 

1. ábra Ártalomcsökkentő stratégiák az észlelt fontosság sorrendjében 
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Az ártalomcsökkentő stratégiákat az élvezetre gyakorolt kedvező hatásuk szerint 

rangsorolva csupán 3 szerre vonatkozó technikák kerültek az első tízbe: LSD, 

stimulánsok és kannabisz. A legnépszerűbb stratégiák a következők: (1) “tervezd meg 

előre a trippedet ha gombát vagy LSD-t használsz”, (2) “Ne használj gombát vagy LSD-

t akkor, amikor lehangolt, kimerült vagy feszült vagy” és (3) “Bizonyosodj meg róla, 

hogy az LSD-d megbízható forrásból származik”. 

 

2. ábra Ártalomcsökkentő stratégiák az élvezetre gyakorolt hatásuk szerint 

A limitációk ellenére a vizsgálat eredményei hiánypótlóak a magyarországi 

drogkutatásban és segíthetik a döntéshozók és az ellátásban dolgozók munkáját, valamint 

fontosak lehetnek maguk a szereket használók számára is. 

3.1.2 Limitációk 

A szóban forgó minta sajnos nem reprezentatív, azonban a hazai rekreációs szerhasználat 

tekintetében az egyik legnagyobb elemszámú kutatás jelenleg. A kutatás hasznos 

pillanatképet biztosíthat a kurrens droghasználattal kapcsolatban partizók és nem partizók 

körében, valamint információt szolgáltathat arról, hogy a használt szerek és az 

alkalmazott ártalomcsökkentési stratégiák milyen hatással vannak a szerhasználókra. 
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3.2 Recreational Drugs’ European Network  

3.2.1 Eredmények 

Csupán valamivel kevesebb, mint a minta harmada használt már valaha ÚPSZ-t, ezért a 

mintát „használókra” és „nem használókra” bontottam. 

Amikor az ÚPSZ-ekkel kapcsolatos tudásukról kérdeztük a kitöltőket, a használók jónak 

értékelték saját tudásukat, míg a nem használok gyenge tudásszintet vallottak magukénak. 

Tehát azok, akik valóban motiváltak az ismeretek megszerzésére, hozzáférnek valamilyen 

szintű ismeretekhez, bár az információ minősége sok esetben megkérdőjelezhető (CASA, 

2008; Forman, Marlowe, & McLellan, 2006; Littlejohn, Baldacchino, Schifano, & 

Deluca, 2005). 

Az ÚPSZ-ekkel kapcsolatos információ legfontosabb forrásai tekintetében szintén 

szignfikánsan eltért a két csoport véleménye.  A messze legjelentősebbnek ítélt 

információforrás azonban mindkét csoport esetében az internet volt. Ezt a szakirodalom 

és a média követte a használók rangsorában, míg a média és az iskola/munkahely a 

nemhasználók esetében. Feltevésünk tehát, hogy a fiatalok az ÚPSZ-ekkel kapcsolatos 

információkhoz történő hozzájutás tekintetében az online tereket preferálják, helytállónak 

bizonyult.  

A használók a következő témákkal kapcsolatban szerettek volna több információhoz jutni 

(fontossági sorrendben, ahol az első a legfontosabb): (1) ÚPSZ-ek hatásai, (2) lehetséges 

kockázatai, (3) átfogó leírás, (4) használat módja. A nemhasználók esetében a fontossági 

lista a következőképpen alakult: (1) ÚPSZ-ek kockázatai, hatásai és (2) átfogó leírás. A 

két csoport közti különbség szignifikáns volt minden téma tekintetében, kivétel ez alól a 

szerek kinézete és legalitása. 
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3. ábra Témák fontossága (1= átfogó leírás, 2= kinézet, 3= árusítás módja 4= mennyibe kerül, 5= 

hogyan fogyasztják, 6= legális-e, 7= hatásai, 8= kockázatai (pl. mellékhatások). Az értékek az átlagokat 

mutatják) 

Összefoglalva tehát fontos tanulság, hogy a használók és nemhasználók különböző 

információkat tartanak szükségesnek, és az információkat más csatornákon keresztül  is 

szeretnék megszerezni. Az ártalomcsökkentő törekvéseknek tehát tervezniük kell ezekkel 

a különbségekkel, valamint úgy tűnik, hogy nem elegendő az univerzális prevenciós 

üzenetek közvetítése, de számolnunk kell a különböző célcsoportok eltérő szükségleteivel 

is (Arthur & Blitz, 2000).  

A mintát tekintve látható, hogy a használók 75,29%-a havonta 1-9 nap alkalmával használ 

ÚPSZ-eket, vagyis a csoport háromnegyede rekreációs szerfogyasztónak tekinthető. Ez 

az adat azt mutatja, hogy a minta a vizsgálat megfelelő célcsoportja.   

Annak vizsgálata, hogy a használók hol vásárolnak azt mutatta, hogy a barátok/ismerősök 

és a web a leggyakrabban használt források. Ez hasonlít az Európa más országaiban 

tapasztalható trendekhez, melyek szerint a webshopok egyre népszerűbbek a fiatalok 

körében (Camilleri, Johnston, Brennan, Davis, & Caldicott, 2010; EMCDDA, 2015, 

2016; Roussel, Perrin, Herard, Chevance, & Arpino, 2009). 

Az új pszichoaktív szereket kipróbált résztvevők szerint az ezekkel a szerekkel szerzett 

élményeik kifejezetten jók voltak. A válaszadók szerint a tapasztalataik összességében 

átlag felettiek voltak, bár közülük 35-en (6,3%) arról számoltak be, hogy a használattal 

összefüggésben orvosi vagy sürgősségi ellátásra volt szükségük.  

23 (4,1%) személy keresett már fel kábítószerfüggőség kezelésével foglalkozó 
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Használó 4,5 3,53 3,28 3,33 4,06 3,3 4,78 4,64
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szervezetet ÚPSZ fogyasztása miatt és 37 (6,6%) személy jelezte, hogy kapcsolatba került 

már mentális problémák kezelésével foglalkozó szervezettel ÚPSZ fogyasztásával 

kapcsolatban. 

Ezek a számok figyelemreméltók és implikálják, hogy az ÚPSZ-ek okozta kockázatok 

valóban léteznek. 

Faktoranalízis: az ÚPSZ használt motivációi 

Annak érdekében, hogy feltárjuk a használók motivációit az ÚPSZ-ek használatára, egy 

15 tételes skálát vettünk fel. Ahhoz, hogy a skála konzisztens faktorstruktúráját 

meghatározhassuk, a motivációs lista látens faktorait explorátoros faktoranalízis 

segítségével vizsgáltuk. Az elemzések eredményeképpen az 1. táblázatban látható 

háromfaktoros struktúra bizonyult a legmegfelelőbbnek.  

1. táblázat A specifikus komponensekhez tartozó motivációs itemek 

Item Komponens 

 1 2 3 

19a. Más drogok nem voltak könnyen elérhetőek -0,078 -0,049 0,707 

19b. Legális (nem kell a rendőrségtől tartani) 0,107 0,264 0,710 

19c. Könnyű hozzájutás (meg lehet rendelni online)  0,250 0,128 0,772 

19e. Ár-érték arány (olcsón jót)  0,348 0,072 0,586 

19f. Úgy gondolom, hogy tisztábbak, mint az illegális drogok 0,805 -0,020 0,244 

19g. Úgy gondolom, hogy biztonságosabbak, mint az illegális 

drogok   

0,880 0,085 0,095 

19h. Jobban „ütnek”, mint az illegális drogok 0,551 0,397 0,156 

19i. Kisebb a mellékhatások valószínűsége, mint az illegális 

drogok esetében 

0,817 0,258 0,045 

19l. Nehezebben fognak szagot a kutyák  0,134 0,745 0,212 

19m. Nehezebben mutatja ki a vizeletteszt 0,078 0,752 0,223 

19n. Jó ajánlás (mások ajánlották) 0,277 0,510 0,035 

19o. Társadalmilag elfogadottabb 0,223 0,646 -0,093 

19p. A média felkeltette az érdeklődésemet -0,071 0,559 0,038 

 

A komponensek által lefedett itemek alapján az első komponenst „Minőség”, a másodikat 

„szociális konformitás”, a harmadikat „Hozzáférhetőség” faktornak neveztem el.  
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A konfirmátoros faktoranalízis tanulságai alapján a kor nem volt hatással a különböző 

dimenziókra, de a nem hatással bírt a harmadik faktorra.  

A faktorpontszámok állandóságát teszteltük a különböző országok közt. Az átlagos 

faktorpontszámokat a 4. ábra mutatja.  

 

4. ábra Országonkénti faktorpontszám átlagok 

A csoportátlagok közötti eltérést 5 (ország hovatartozás) x 3 (motiváció) vegyes modellű 

ANOVA-val teszteltem 5%-os hibaszinten. Mivel a vizsgált csoportok nagymértékben 

eltérő létszámúak, és a varianciák azonosságának tesztelésére alkalmazott Levene próba 

szerint (p<0,001) a varianciák között szignifikáns különbség van, ezért a Games-Howell 

post hoc próbát alkalmaztam. A post hoc próba szerint, ami páronkénti összehasonlítást 

végez, a legtöbb szignifikáns különbség az országok között a harmadik, 

„Hozzáférhetőség” faktor esetében tapasztalható. 

Összességében elmondható, hogy a legtöbb és a legnagyobb különbségek az országok 

között a 3. faktort illetően mutatkoztak, ezért a skála csak kellő óvatossággal 

alkalmazható különböző országokban.  

Útelemzés: motivációk és az ÚPSZ használat súlyossága  

Az ÚPSZ-ek használatának súlyossága és a használatuk motivációi közt feltételezett 

összefüggéseket útelemzés segítségével vizsgáltam. 

A használat gyakoriságára és a problémás ÚPSZ használatra gyakorolt feltételezett 

hatásokat ábrázoló hipotetikus modellt a 15. ábra mutatja be.  

Azt feltételezzük, hogy az ÚPSZ-ekről szerzett ismeretek szintje befolyással bír a 

használat gyakoriságára és a használattal összefüggő problémák megjelenésére a 
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különböző használati motivációkon keresztül.  

A strukturális egyenlet elemzéssel készült modell illeszkedési mutatói jó illeszkedést 

tanúsítanak: χ2=40,476; df=2; CFI=0,982; TLI=0,864; RMSEA=0,065 [0,045 – 0,085]; 

SRMR=0,021 

Míg a használat gyakoriságát csak a minőség és a hozzáférhetőség faktorok jósolják be, a 

problémás használatot mindhárom faktor képes bejósolni, de ezen belül a hozzáférhetőség 

faktor bír a legerősebb hatással.  

Az indirekt utak közül a legerősebb út az ismeretek → hozzáférhetőség → problémás 

használat, ami azt jelenti, hogy minél jobbnak ítéli valaki a tudását az ÚPSZ-ekkel 

kapcsolatban, annál inkább használja azokat olyan okokból kifolyólag, mint pl. ár-érték 

arány és könnyű elérhetőség, és mindez erősen bejósolja azt, hogy a személy ÚPSZ 

használata mennyire ölt végül problémás jelleget. 

Ez az összefüggés abból a tényből is eredhet, hogy az ÚPSZ-eket illető jobb ismeretek 

eredményeként a személy több információval rendelkezik a szer bizonytalan eredetét, 

összetételét és a használat kockázatait illetően (Corazza et al., 2013; Kalapos, 2011; Szily 

& Bitter, 2013; Ujváry, 2013; UNODC, 2013), ezt a tudást azonban felülírja a szerhez 

való könnyű hozzáférés, jó ár-érték arány és a használat iránti erős késztetés. Egy másik 

lehetséges magyarázat pedig, hogy a fogyasztó tudatos döntést hoz, amikor olyan olcsó 

és elérhető drogot vásárol, amiről tudja, hogy megfelelően hellyettesíthet egy 

hagyományos, de pillanatnyilag nem elérhető, vagy rossz minőségű szert (EMCDDA, 

2011; Schneider & Meys, 2011; Sindicich, Cassar, & Burns, 2011), például a mefedron 

az MDMA-t (Brunt, Poortman, Niesink, & van den Brink, 2011; EMCDDA, 2010). 
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2. faktor
Szociális 

konformitás
Ismeretek

Használat 
prevalencia

 (elmúlt 30 nap)

3. faktor
Hozzáférhetőség

1. faktor
Minőség

Problémás ÚPSZ 
használat

 

5. ábra Az ÚPSZ használat súlyosságának modellje 

3.2.2 Limitációk 

A fiatalok mintáját célzott, online, kényelmi mintavétellel gyűjtöttük. A specifikus 

platformokon keresztül olyan serdülőket és fiatal felnőtteket szándékoztunk elérni, akik 

az átlag populációhoz és más korcsoportokhoz képest valószínűsíthetően több 

információval rendelkezek az új pszichoaktív szerekről. Az egyes országokban toborzott 

résztvevők azonban szerencsétlen módon enyhén eltérő mintákat eredményeztek, így az 

országok közti összehasonlítás sajnos nem minden esetben volt lehetséges. A nemzetközi 

összehasonlítást az eltérő mintavételi kritériumok és a nemek közti nagy variancia 

akadályozták.  

Jelen vizsgálat célzott mintavételi eljárása számottevő limitációkat eredményezett, és a 

szerző elismeri, hogy az eredményeket csak megfelelő óvatossággal lehet értelmezni.  

3.3 Healthy Nightlife Toolbox 

3.3.1 Eredmények 

Az eredményeket összefoglalva azt láthatjuk, hogy a Healthy Nightlife Toolbox a 

szolgáltatók szemében is hiánypótló vállalkozásnak számít. A megkérdezettek 

többségében már felmerült az igény olyan összefoglaló anyagra vagy információs 

fórumra, amely magába foglalja más szervezetek gyakorlati tapasztalatait az éjszakai 

életben végzett intervenciók terén, illetve normákat, legjobb gyakorlatokat, sikeres 

megoldási módokat közvetít a szolgáltatók számára.  
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A Kézikönyv átfogó értékelése során a vizsgált négy dimenzió 

(Kezelhetőség/Átláthatóság, Adaptabilitás, Egyértelműség/ Világosság és Gyakorlati 

hasznosság/ Praktikusság) az adaptabilitás kivételével igen kedvező megítéléseket kapott. 

A könyv a vizsgált szempontok mentén jól felépített, átlátható, gyakorlatias és könnyen 

alkalmazható eszköznek bizonyult, ugyanakkor az is kiderült, hogy a Kézikönyv 

alkalmazhatósága kultúrától nem feltétlenül független. Bizonyos intervenciók vagy 

intervenciótípusok kivitelezhetősége jelentősen függ az adott országban érvényben lévő 

jogszabályoktól, politikai irányelvektől és gazdasági helyzettől. Mivel jelen kutatás csak 

két országra vonatkozik, megállapításainkat nem általánosíthatjuk, mindazonáltal a 

Kézikönyv további átdolgozása során mindenképp indokolt kiemelt figyelmet szentelni a 

kulturális különbségeknek.  

 A szervezetek kiemelték a Kézikönyv átfogó, rendszerező szemléletét, a bizonyítékokon 

alapuló működőképes megközelítések meghatározását, illetve a konkrét tippeket, 

tanácsokat, mint olyan tényezőket, amelyek segítséget jelenthetnek a szakemberek 

munkájában. Ezzel együtt azonban felmerült az igény az együttműködési struktúra 

kialakítására vonatkozó gyakorlati tanácsok, javaslatok bővebb kifejtésére, ezen belül is 

különösen olyan kommunikációs stratégiák részletesebb ábrázolására, amelyek nem 

csupán az érdekelt felek közötti, de az ellenérdekeltekkel való kommunikációt is 

megkönnyíthetnék. Szintén igény mutatkozott a segítők és a végső célcsoport közti 

kommunikációs technikák bemutatására. Emellett a partnerek hasznosnak vélnék a 

hatékony és nem hatékony intervenciók kritériumainak részletes megjelenítését is.  

A Kézikönyv egyértelműen hasznos információforrásnak és jól alkalmazható 

segédanyagnak bizonyult a problémafelmérés munkafázisára vonatkozóan, ugyanakkor a 

vonatkozó fejezetekből hiányolták a kriminális szervezetek szerepének megemlítését, a 

kliensek és családjaik igényeinek felmérésére vonatkozó információkat, a helyi 

kezelőhelyekkel való kapcsolatfelvétel fontosságát, valamint a szerabúzus jelenségének 

pontosabb definiálását. 

A hálózatépítéssel kapcsolatos eredmények azt mutatják, hogy a szervezetek ezen 

munkafázis tekintetében is praktikus és jól alkalmazható segédeszköznek tartották a 

Kézikönyvet. Ezzel együtt, javaslataik szerint több gyakorlati tanács megfogalmazása, a 

legjobb gyakorlatok bemutatása, illetve a már említett kommunikációs heurisztikák 

részletesebb bemutatása nagyban növelné a Kézikönyv gyakorlati alkalmazhatóságát.  

Annak ellenére, hogy az intervenciós adatbázis a vizsgálat időpontjában még nem volt 
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teljes, a résztvevők szerint a Kézikönyvben szereplő intervenciók hasznos ötletekkel 

szolgálnak az intervenciók kiválasztásához, illetve a Kézikönyv hasznos tanácsokkal látja 

el a projektszervezőket a programok kivitelezését illetően is. Igény fogalmazódott meg 

ugyanakkor a konkrétabb útmutatások iránt, valamint többen hiányolták az 

intervenciótípusok részletesebb bemutatását. Ezen túlmenően kritikaként merült fel, hogy 

számos intervenció kivitelezhetetlennek tűnik az adott környezetben; itt egyértelműen 

megmutatkoztak tehát a kulturális korlátok.  

Csaknem valamennyi szolgáltató szerint, a Kézikönyv által javasolt lépések követése 

meggyorsította és megkönnyítette a projektterv elkészítésének munkafolyamatát, illetve 

pozitívan befolyásolta annak eredményét, vagyis a projektterv rendezettebbé, 

átláthatóbbá és logikusabbá vált. Ezzel együtt, a projekttervek megírásának 

munkafázisában, a szolgáltatóktól érkező, a projektterv konkrét felépítését illető 

bizonytalanságot tükröző visszajelzések nyomán szükségét éreztük egy, a Kézikönyvben 

leírtnál részletesebb szerkezeti vázlat létrehozásának, amelyet a partnerek rendelkezésére 

bocsájtottunk a tervek elkészítéséhez. A visszajelzések alapján úgy véljük, ez a segédlet 

hozzájárult a projekttervek felépítésének organizáltságához, ezért a dokumentum a 

Kézikönyv hasznos kiegészítése.  

Összességében elmondható, hogy az értékelés során a városok nagyságának tekintetében 

nem láttunk szisztematikus eltéréseket a szolgáltatók között a Kézikönyv értékelését 

illetően, tehát a különbségekkel együtt járó eltérő intervenciós szükségletek nem 

befolyásolták érdemben a Kézikönyv érvényességét, alkalmazhatóságát. Eltéréseket 

találtunk viszont a partnerek Kézikönyv hasznosságáról alkotott ítéletei között azzal 

összefüggésben, hogy mekkora megelőző tapasztalattal rendelkeztek az éjszakai 

rekreációs szcénában kivitelezett programokat illetően. A Kézikönyv kiemelten 

hasznosnak bizonyult új, lokális intervenciók kialakításához, illetve a rekreációs 

szcénában végzett ártalomcsökkentésbe újonnan belépő szereplők számára. Egyúttal úgy 

tűnik, hogy bár a tapasztaltabb partnerek is nyitottak egy ilyen eszköz irányába, s fel 

tudnak fedezni hasznosítható elemeket a Kézikönyvben, esetükben – értelemszerűen – 

kevesebb profit érezhető a könyv alkalmazásával kapcsolatosan. Ugyanakkor, a Healthy 

Nightlife Toolbox továbbfejlesztésében, frissítésében, az újabb és újabb tapasztalatok és 

bizonyíték alapú intervenciók integrálásában talán ezen tapasztaltabb szervezetek 

bevonása bizonyulhat a leggyümölcsözőbbnek. 
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4 KÖVETKEZTETÉSEK 

A három tanulmány amellett, hogy bemutatja a vizsgálatokat tartalmazó projekteket és 

bizonyos intervenciók részterületeit, olyan eredményeket, adatokat és összefüggéseket tár 

fel, melyek mindvégig szem előtt tartják a gyakorlati alkalmazhatóságot. A Globális Drog 

Felmérésből származó, szerhasználókat jellemző adatok hiánypótlónak tekinthetők a 

magyarországi rekreációs szerhasználókat, új drog trendeket és a használók által ismert 

és szívesen használt ártalomcsökkentő stratégiákat felmérő empirikus kutatások 

viszonylatában.  A ReDNet felmérés szintén olyan értékes eredményekkel szolgál, 

amelyek jelenleg nem, vagy csak kevéssé érhetők el más forrásból, mindazonáltal 

közelebb visznek bennünket az ÚPSZ jelenségének teljesebb körű megértéséhez, a 

használatuk mögött meghúzódó motivációkhoz és a fiatalok biztonságosabb 

szerhasználatához elengedhetetlen (információs) szükségletek felméréséhez.  

A tanulmányok eredményei tehát hozzájárulhatnak az aktuális trendekre időben adekvát 

módon reflektáló olyan új válaszlépések kialakításához, mely válaszok szem előtt tartják 

a szakmai hatékonyság, költséghatékonyság, valamint a monitorozás és értékelés 

aspektusait. 
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