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EURÓPAI DROGPREVENCIÓS MINŐSÉGI STANDARDOK 
KÉZIKÖNYV PREVENCIÓS SZAKEMBEREKNEK 

 

A prevenció mindig az első megközelítések egyike valahányszor a 

társadalmi vita vagy a stratégia a drogkérdéssel, a droghasználattal 

kapcsolatos problémákkal foglalkozik. A prevenciós eszközök többnyire úgy 

kerülnek említésre, mint amelyek alkalmasak arra, hogy a jelenleg 

tapasztalható és a jövőben várható problémákra érdemi megoldást 

kínálnak. Ugyanakkor azon a kérdésen, hogy „mi működik” a gyakorlatban, 

sokszor átsiklanak.  

Az EMCDDA nemrég megjelent kézikönyve ezeket az erőfeszítéseket kívánja jó irányba terelni. 

Egy empirikusan megalapozott referencia keretre támaszkodva áthidalja a tudomány, a gyakorlat 

és a szakpolitika között észlelhető szakadékot.  

Wolfgang Götz, az EMCDDA igazgatója így fogalmaz: „Az új kézikönyv áttekinti a jelenlegi 

bizonyítékokat arról, hogyan működjön a sikeres drogprevenció Európában. A minőségi 

standardok összeállításának célja nem a prevenciós gyakorlat egységesítése Európában, hanem, 

hogy úgy segítsük az egységesen magas minőségű programok létrejöttét, hogy elismerjük 

sokszínűségüket is.”   

A kézikönyv információt, tanácsot, útmutatást kíván adni a szakembereknek. A jól strukturált anyag 

használhatóságát táblázatok, ábrák segítik, ennek révén támpontokat találnak a gyakorlatban 

dolgozók a szükséglet-meghatározástól a programmegvalósításon át a végső értékelésig tartó 

folyamat egyes állomásaival kapcsolatban. A könyv ahhoz nyújt hasznos útmutatást, hogy a 

prevenciós beavatkozások kiteljesíthessék a bennük rejlő lehetőségeket. 

A hazai prevenciós szakemberek jobb szakmai tájékoztatása érdekében a kiadvány hamarosan 

magyar nyelven is megjelenik a Nemzeti Drog Fókuszpont gondozásában.  

 

A kiadványhoz kapcsolódó összefoglaló és sajtóanyag az EMCDDA honlapján.  
 

A kiadvány angol nyelven elérhető az EMCDDA honlapján.       ■

http://www.emcdda.europa.eu/news/2011/11
http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards


 

 

UTAZÁSI BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL 
 

AZ EURÓPAI TÁRSASÁG A PREVENCIÓS KUTATÁSOKÉRT SZAKMAI 

KONFERENCIÁJÁRÓL 
 

                             Felvinczi Katalin – ELTE Pszichológiai Intézet 
 

A prevenciós kutatásokkal foglalkozó európai társaság, az EUSPR (European Society of 

Prevention Research) egy non-profit szervezet, melynek célja, hogy erősítse az Európában 

megvalósuló drogprevenciós tevékenység szakmai megalapozottságát. Céljai között szerepel, 

hogy a prevencióval összefüggő képzési és kutatási tevékenységet támogassa, fejlessze, 

valamint, hogy fórumot biztosítson a prevenciós tevékenységgel kapcsolatos kutatási tapasztalatok 

széles körű terjesztéséhez. A társaság 2010 decemberében jött létre, székhelye a varsói 

Pszichiátriai és Neurológiai Intézet. A szervezet tevékenységeit megalakulása óta intenzíven 

támogatja az EMCDDA. 

December 8-9. között került megrendezésre a Társaság második szakmai konferenciája, amelyik a 

prevenciós és az egészségfejlesztési megközelítés szinergiájával foglalkozott a különböző 

beavatkozási stratégiák tükrében.  

A konferencia során a munka plenáris előadások és párhuzamos (tematikus) szekciók formájában 

zajlott. A rendezvénynek különös hangsúlyt adott az is, hogy annak második napjára időzítették az 

Európai Drogprevenciós Minőségi Standardok című kézikönyv megjelentetését. 

A konferencián elhangzott előadások közül néhány különösen érdekes volt a prevenciós gyakorlat 

új tendenciái tekintetében. David Foxcroft (az Oxford Brooke egyetem tanára): Classifying 

prevention: form, function and theory című előadása arra tett kísérletet, hogy az utóbbi 15 évben 

széles körben elterjedt újfajta, célcsoport orientált kategóriarendszert (univerzális – célzott – 

javallott) és annak funkcionális vetületeit, valamint a hátterükben meghúzódó 

viselkedésbefolyásolási elméleteket mutassa be. Az előadás a viselkedésbefolyásolás elméleti és 

eredményességi szempontjait, valamint a prevenciós intervenciók célcsoport orientációját egy 

közös rendszerben tette áttekinthetővé, melyet az alábbi mátrix jelenít meg.  

 
 
 

http://euspr.org/
http://euspr.org/


A fenti mátrix jelentősége abban ragadható meg, hogy egy 

összerendezett rendszerben tudja láttatni a különböző 

egymással nem versengő, hanem inkább kiegészítő, illetve 

értelmező viszonyban lévő prevenciós stratégiákat. Az 

előadás egy másik fontos eleme volt az úgynevezett 

affordancies1 (J.J. Gibson, 1977) problematika prevenciós 

kontextusban, különösen a környezeti prevenciós 

stratégiák szövegkörnyezetében való értelmezése. Az 

előadás egy további fontos tanulsága volt, hogy a 

prevenciós tevékenységnek, és az alkalmazott tartalmi és 

módszertani hangsúlyoknak azok multikauzális 

természetét, a hatások időbeli változékonyságát és 

költséghatékonyságát egyidejűleg szükséges tekintetbe 

vennie. 

Szintén szekcióülésen került sor a magyar prezentációra 

Felvinczi Katalin részéről (Quality standards in the field of 

targeted prevention – shopping malls, risky 

neighbourhoods, night life settings: theoretical considerations and the development process 

címmel), amely a célzott prevenciós intervenciókhoz kapcsolódó szakmai szabályozó anyagok 

kimunkálásának folyamatát, és alkalmazási lehetőségeiket mutatta be a TÁMOP 5.4.1 kiemelt 

projekt kábítószerügyi pillérjének keretében szerzett tapasztalatok alapján.       ■ 
 
 

FÓKUSZBAN… 
 

AZ ISKOLAI PREVENCIÓ 

A diákokra irányuló iskolai prevenciós 

programok többsége a drogokkal kapcsolatos 

ismeretek növelését tűzte ki céljául, de gyakori a 

mindennapi életvezetési készségek és az egyéb 

szociális készségek - megküzdési készségek, 

nemet mondás, kortárs nyomás leszerelése, 

segítségkérési technikák - elsajátítására, 

fejlesztésére vonatkozó szándék is. 

Az alkalmazott módszerek közül a frontális 

előadás, valamint a beszélgetés és a szerepjáték a 

legnépszerűbbek. Korábban a legális/illegális 

szerhasználat volt a leginkább megcélzott terület, 

ma viszont már azonos arányban tárgyalnak e 

programok az általános mentálhigiénével, valamint 

a táplálkozással kapcsolatos kérdéseket is.  

Prevenciós megközelítések alakulása 2006-2009 között 
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(Paksi 2009b – Nemzeti Drog Fókuszpont Éves Jelentés 2010)  
 

                                                 
1
 Affordancies: a tárgyak, környezeti körülmények kínálta viselkedési alternatívák jelentősége a viselkedés 

alakításában.  

Kapcsolódó hasznos linkek:  

Az EMCDDA Bevált 
gyakorlatok portálja a 
prevencióról magyar 

nyelven.  

EQUS (Minimum Quality 
Standards in Drug Demand 
Reduction) program angol 

nyelvű beszámolója a Drog 
Fókuszpont honlapján. 

Kiadványok az EU-DAP 
(European Drug Addiction 
Prevention Trial) program 

honlapján.  

http://www.euspr.org/images/stories/conference2011/talks/katalin_felvinczi.ppt
http://www.euspr.org/images/stories/conference2011/talks/katalin_felvinczi.ppt
http://www.euspr.org/images/stories/conference2011/talks/katalin_felvinczi.ppt
http://drogfokuszpont.hu/?Bev%E1lt-gyakorlatok-port%E1lja&pid=214
http://drogfokuszpont.hu/?Bev%E1lt-gyakorlatok-port%E1lja&pid=214
http://drogfokuszpont.hu/?Bev%E1lt-gyakorlatok-port%E1lja&pid=214
http://drogfokuszpont.hu/?Bev%E1lt-gyakorlatok-port%E1lja&pid=214
http://drogfokuszpont.hu/dfp_docs/?id=equs_report.pdf
http://drogfokuszpont.hu/dfp_docs/?id=equs_report.pdf
http://drogfokuszpont.hu/dfp_docs/?id=equs_report.pdf
http://drogfokuszpont.hu/dfp_docs/?id=equs_report.pdf
http://drogfokuszpont.hu/dfp_docs/?id=equs_report.pdf
http://www.eudap.net/Research_Pubblications.aspx
http://www.eudap.net/Research_Pubblications.aspx
http://www.eudap.net/Research_Pubblications.aspx
http://www.eudap.net/Research_Pubblications.aspx


A PSZICHOAKTÍV SZEREK INTERNETES HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK MONITOROZÁSA 
 
 

 A legálisként hirdetett pszichoaktív szerek internetes 

hozzáférhetőségének monitorozása és a pszichoaktív szereket 

árusító weboldalak azonosítása céljából az EMCDDA 2006 óta 

végez rendszeresen felméréseket (ún. Internet snapshotokat). A 

két legutóbbi, 2011 januárjában és júliusában végzett felmérés 

314, illetve 621 olyan oldalt azonosított, mely az Unió legalább egy 

országába teljesít megrendeléseket. A legutolsó felmérés 20 

nyelven (18 hivatalos uniós nyelven, illetve oroszul és ukránul) történt. A felmérés eredményei 

szerint a webshopok mintegy harmada az Egyesült Államokban működik, ötöde nagy-britanniai 

székhelyű, de jelentős a Hollandiából és Németországból üzemeltetett oldalak aránya is. Az 

európai webshopok kínálatában a kratom, a salvia és a hallucinogén gombák szerepeltek 

legtöbbször. A szintetikus stimulánsok közül 2011-ben a leggyakrabban kínált szerek az MDAI, a 

metoxetamin és 6-APB voltak; a katinonok közül a 4-MEC, az MDPV és a metilon volt a 

legnépszerűbb. 
 

A 2012 januári EMCDDA snapshot felméréséhez csatlakozva, a Nemzeti Drog Fókuszpont 

kutatást végzett a pszichoaktív szereket árusító magyar internetes oldalakról. A megadott 

szempontok szerint összesen 21 internetes oldal került azonosításra. Általánosságban 

elmondható, hogy az oldalak máris reagáltak a 2012 januárjától életbe lépett változásra, miszerint 

9 anyag került fel a szabályozott anyagok jegyzékére; e szerek forgalmazását szinte kivétel nélkül 

valamennyi oldal megszüntette januártól. A magyar webshopok kínálatában, az európai oldalaktól 

eltérően, a különböző, legtöbbször valamilyen szintetikus kannabinoiddal kezelt füstölőkeverékek a 

legelterjedtebbek (15 oldal kínálatában szerepeltek). A listára vett JWH-k helyét az AM-2201, 

illetve az ezzel kezelt növényi keverékek vették át. A stimulánsok között a pentedron és a pentilon, 

illetve az EMMA néven is árusított 4-EMC fordult elő a legtöbbször a kutatás időpontjában. Több 

helyről beszerezhető a kokain legális helyettesítőjeként kínált 4-fluorococaine is. 
 

A snapshot eredményeinek, illetve a kutatás módszertanának részletes leírását tartalmazó 
összefoglalás elérhető az EMCDDA honlapján.           ■ 
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Időpont Szervező Cím Helyszín Információ 

2012. február 
    

28. 
Magyar ENSZ 

Társaság, 
INCB 

Az INCB éves kábítószer-
jelentésének 

sajtótájékoztatója 

Eötvös József 
Gimnázium, 
Díszterem 

Budapest, V., 
Reáltanoda u. 7.. 

Meghívó az 
ENSZ társaság 

honlapján 

2012. március    
 

7-9.  EFCAP 

European Forensic Child 
and Adolescent 

Psychiatry, Psychology 
and other involved 

Professions 

Berlin, 
Németország 

A kongresszus 
honlapja 

12-13. ReDNet 
The Ever-Changing World 

of Psychoactive Drugs 

Budapest, 
Magyarország 
Benczúr Hotel 

A konferencia 
oldala a ReDNet 

honlapján 
 

w w w . d r o g f o k u s z p o n t . h u  

http://www.emcdda.europa.eu/publications/scientific-studies/2011/snapshot
http://www.emcdda.europa.eu/publications/scientific-studies/2011/snapshot
http://www.menszt.hu/a_tarsasagrol/meghivo
http://www.menszt.hu/a_tarsasagrol/meghivo
http://www.menszt.hu/a_tarsasagrol/meghivo
http://www.efcap2012.de/
http://www.efcap2012.de/
https://www.rednetproject.eu/conference/index.php
https://www.rednetproject.eu/conference/index.php
https://www.rednetproject.eu/conference/index.php
http://www.drogfokuszpont.hu/

