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Nyilvántartási rendszer kialakulása.

Fejlesztése 2000-től folyamatosan a budapesti Rév 
Szolgálatban tesztelés alatt.

2003-tól a 7 Rév Szolgálatba (Szombathely, 
Székesfehérvár, Szekszárd, Kecskemét, Győr, Debrecen, 
Budapest) a adatbázis kezelő program letelepítése, 
használatának betanítása

„Forgalmi adatok rögzítése” című dokumentum 
kialakítása

2003. augusztusától egységes adatfelvétel, nyilvántartás 
vezetése



Kliens személyi adataira vonatkozóan:
Kliens neve
Születési éve
Lakhelye: város (és kerület)
Munkavégzés típusa
Problémája, problémái, amellyel az intézményhez fordult régi vagy új 

kliens (2003. augusztus 1. után került első alkalommal kapcsolatba az 
intézménnyel, vagy sem)

Hajléktalan vagy sem

Rögzített adatok I.:



Kábítószer használó kliens esetén:
Drog fajtája, típusa 
Droghasználat módja (inhaláció, injekció, szájon át, szippantás, 

elszívás, egyéb)
Használat gyakorisága (naponta többször, naponta, hetente, 

rendszeresen, alkalomszerűen, egyéb)
Elterelés miatt került először kapcsolatba az intézménnyel, vagy sem.
Minden, a klienssel kapcsolatos esemény, történés esetén (pl. telefonos 

kapcsolat, személyes megjelenés, kezelés, terápia esetén), magával az 
eseménnyel kapcsolatban:

Dátum
Kezelés, esemény típusa 
Nyújtott szolgáltatás (szolgáltatások) 
Segítséget adó, szolgáltatást nyújtó segítő/segítők neve

Rögzített adatok II. :



Összehasonlítható legyen az OSAP rendszerrel, de bármilyen 
lekérdezés megvalósuljon

Ne csak a szertípus, hanem a szolgáltatások igénybevétele is 
lekérdezhető legyen

Kiszolgálja a használó egyéb lekérdezéseit, önkormányzati 
beszámolókhoz, pályázatokhoz

Számszerűen megmutathatók a az intézmény fogalmi adatai,

Egy adatbázisból lekérdezhetőek legyenek az adatsorok

„Olcsó” – sok önkéntes munka

Fejleszthető (jelenleg is továbbfejlesztés alatt áll.

Program jellemzői:



Az egészségügyi intézmények mellett, segítse a civil szervezetek által 
fenntartott intézmények munkájának bemutatása, illetve felhívni a figyelmet, 
hogy az OSAP statisztika nem teljes körű, melyből jelentős intézmények (a 
vizsgált intézményeken kívül is) hiányoznak.

Általánosságban képet kapni az „alacsonyküszöbű” terápiás 
intézményekben megjelenő kábítószer-fogyasztó populáció fogyasztási 
szokásairól.

Adalékokkal szolgálni a vizsgálatba bevont populációkon keresztül mindazon 
ismeretekhez, amelyek a reprezentatív vizsgálatok feltárnak a nem intézményi 
kezelésben résztvevők körében. (Ez esetben értve intézményi kezelés alatt az 
OSAP adatszolgáltatói intézményi körét) 

Feltárni azon szerhasználati, populációs különbségeket amelyek fennállnak 
„alacsony” és „magasküszöbű” ellátó intézményekben megjelenő csoportok 
között

A KUTATÁS CÉLJAIA KUTATÁS CÉLJAI



A KUTATÁS módszertana I.:A KUTATÁS módszertana I.:

„Kérdőíves” adatgyűjtés
MS ACCESS

7 intézmény

8 hónap folyamatos adatfelvétel (2003 szept. – 2004. Ápr.)

Adatfeldolgozás

SPSS 

2266 kliensből 757 fő a kutatás szempontjából releváns 
szerhasználó

Összehasonlító adatsorok (OSAP - RÉV)



Eredmények I. Eredmények I. 
(kérdőíves vizsgálat)(kérdőíves vizsgálat)

Összességében 2266 kliens adatai közül 514 fő (22,7%) volt azok száma, akik 
mint hozzátartozók, érdeklődők jelentek meg az ellátásban. ( prevenciós 
foglalkozások résztvevői, hozzátartozó csoport, csak egyszer „ellátottak”)

A kliensek közül csak azokat vettük figyelembe a vizsgálat során, akik 
kábítószer-használatáról (típus, használat módja, gyakorisága) részletes adatok 
kerültek felvételre. A szer-használat alatt a továbbiakban minden olyan szer 
használatát értjük, amely közvetlenül hatást gyakorol használójának pillanatnyi 
tudatára, ugyanakkor hosszabb vagy rövidebb távon az addikció testi, lelki tüneteit 
előidézheti, függetlenül a szer legalitásnak fokától. Ebből következően a köznapi 
értelemben vett kábítószerek mellett, szerhasználatnak tekintjük az 
alkoholfogyasztást, a gyógyszerek visszaélés-, és/vagy nem rendeltetés-szerű
használatát is.

A fentiek alapján szűkített adatbázisban mindösszesen így 757 fő szerhasználó
szerepelt.



A vizsgált populációban budapesti intézményi ellátottak 34,5 %-ban, a 
szombathelyiek 26,6 %-ban, a székesfehérváriak 14 %-ban, szekszárdiak 
10,7 %-ban, kecskemétiek 4,2 %-ban, debreceniek 3 %-ban, míg a győriek 7 
%-ban reprezentáltak. 

Az egyes intézmények kutatásba bevont kliensei körében 40-60 % körüli 
azok aránya, akik az ellátást más - az ellátás helyétől eltérő[1] - településről 
vették igénybe. A debreceni intézmény esetében a mintában azonban csak 
helyben lakó klienseket találtunk.
[1] A budapesti intézmény esetében az intézmény fizikai helyétől eltérő kerületben lakó klienseket is „más település”-ről 
valónak tekintettük.

Ezen ellátásra az intézményektől távolabb eső településeken is igény 
mutatkozik, annak okán, hogy az ellátó rendszer más formái esetleg nem 
elérhetőek.

Az ellátás alacsonyküszöbűsége, és a lakhellyel való kvázi kapcsolat 
nélkülisége bizalmat ébreszt azokban, akik függőségi problémájukat szűkebb 
lakóhelyi közösségük előtt szeretnék titokban tartani .



A vizsgált 757 fő közül a vizsgálat időszakában az ellátásba 547 fő (72,3 
%) kerül újonnan, míg a korábbi ellátottak közül 210 főnek (27,7%) 
datálódik kezelésének kezdete a kutatást megelőző időszakra. 

A kliensek 43,3 %-a „elterelés”[1] miatt, míg 56,7 %-a „önként” vett 
részt az ellátásokban. 
[1] Ld: 26/2003 (V.16) ESZCSM-GYISM együttes rendelete

A vizsgált populáció kapcsolata A vizsgált populáció kapcsolata 
az ellátással az ellátással 



A vizsgált populáció A vizsgált populáció 
korcsoportonkénti megoszlásakorcsoportonkénti megoszlása

A kliens 
korcsoportja 

A korcsoport aránya a születési 
adatot megadó szerhasználók 

körében  
(%) 

A korcsoport létszáma a születési 
adatot megadó szerhasználók 

körében (fő) 

13 év alatt 0,3 2 
15-19 éves 17,7 110 
20-24 éves 29,4 183 
25-29 éves 17,2 107 
30-34 éves 6,3 39 
35-39 éves 6,6 41 
40-44 éves 6,1 38 
45-49 éves 5,1 32 
50-54 éves 7,7 48 

55 év és felette 3,7 23 
Összesen: 100% 623fő 

 



Az egyes szer tAz egyes szer tíípusok hasznpusok hasznáálatlatáának emlnak emlííttéési arsi aráányai az nyai az 
illegillegáális szerhasznlis szerhasznáállóó populpopuláácicióó drogkarrierdrogkarrierjjéébenben

Gyógyszer 
használat

3,62%

LSD 
használat

1,27%
Kokain használat

1,27%

Valamilyen egyéb 
kábitószer használat

5,80%
Inhaláns 

használat
0,91%

Opiát származékok 
használata

2,54%

Amfetamin
használat

14,13%

Metamfetanim 
használat

0,36%

Marihuana 
használat

69,38%

Hasis 
fogyasztás

0,72%



a marihua marihuáána fogyasztna fogyasztóók intk intéézmzméényenknyenkéénti megoszlnti megoszláása a sa a 
vizsgvizsgáált Rlt Réév Szolgv Szolgáálatokbanlatokban

Ellátás helye 
Marihuána használó kliensek 

száma 
(fő) 

Marihuána használó kliensek 
számaránya 

(%) 
Budapest 159 41,50% 

Szombathely 99 25,80% 

Székesfehérvár 47 12,30% 

Szekszárd 57 14,90% 

Kecskemét 6 1,60% 

Debrecen 1 0,30% 

Győr 14 3,70% 

Összesen: 383 100,00% 

 



Marihuána fogyasztó 
kábítószer-használók Összes szerhasználó A kábítószer 

fogyasztásban használt 
kábítószerek száma Száma (fő) Aránya (%) Száma (fő) Aránya (%) 

egyféle 330 86,20% 404 87,60% 

kétféle 33 8,60% 37 8,00% 

háromféle 11 2,90% 11 2,40% 

négyféle 6 1,60% 6 1,30% 

ötféle 3 0,80% 3 0,70% 

Összesen: 383 100,00% 461 100,00% 

 

A A vizsgált marihuána fogyasztó populáció drogkarrierje 
során használt kábítószereinek száma 



 Korcsoport A fogyasztás 
gyakorisága  15-19 éves 20-24 éves 25-29 éves 30-34 éves 35-39 éves Összesen 

Fő 
Kliensek 

száma (fő) 2 1 1 3 0 7 Naponta 
többször % 2,70% 0,80% 1,80% 30,00% -  

Kliensek 
száma (fő) 4 6 3 0 0 13 Naponta 

% 5,30% 4,80% 5,30% - -  
Kliensek 

száma (fő) 7 7 6 0 0 20 Hetente 
% 9,30% 5,60% 10,50% - -  

Kliensek 
száma (fő) 22 32 8 2 0 64 Rendszeresen 

% 29,30% 25,40% 14,00% 20,00% -  
Kliensek 

száma (fő) 28 78 37 5 1 149 
Alkalomszerűen 

% 37,30% 61,90% 64,90% 50,00% 100,00
%  

Kliensek 
száma (fő) 12 2 2 0 0 16 Egyéb 

% 16,00% 1,60% 3,50% - -  
75 126 57 10 1 269 Összesen: 27,90% 46,80% 21,20% 3,70% 0,40% 100,00% 

A marihuána fogyasztók körében az marihuána 
fogyasztás gyakorisága korcsoportonként 
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RÉV
Egészségügy

A vidéki Rév Szolgálatoknál a vizsgált időszakban (8 hónap) 
illetve az  egészségügyi ellátóknál 2003-ban

megjelent kábítószer-fogYAsztó kliensek száma



A KUTATÁS módszertana II.:A KUTATÁS módszertana II.:

Mélyinterjúk:

Félig strukturált szociológiai mélyinterjú

62 fő szerhasználó klienssel (Budapest: 16 fő, Szombathely: 8 fő, 
Székesfehérvár: 10 fő, Kecskemét: 9 fő, Szekszárd: 7 fő, Győr: 9 
fő,Debrecen: 3 fő )

Interjú „témái”: származási család, a tanulmányok, a szerhasználat 
kezdete, módja, fogyasztási gyakoriság, a személy jövőbeni tervei

Interjúk elemzése tartalomelemzés módszerével



Eredmények II. Eredmények II. 
(interjúk)(interjúk)

Az interjúalanyok elsődleges szerhasználati preferenciái 
szertípusonként

Marihuána Ecstasy Speed Alkohol Ópiát Szerves 
oldószer

Összesen
(fő)

Férfi (fő) 40 4 6 2 2 1 55

Nő (fő) 3 1 1 1 1 1 7

Összesen (fő) 43 5 7 3 3 2 62



M
arihuána 

E
cstasy 

Speed 

A
lkohol 

Ó
piát 

Szerves 
oldószer

H
asis 

L
SD

 

M
escalin 

K
okain 

G
yógyszer 

E
gyéb 

Említések száma 

(db) 
57 30 29 6 13 6 4 16 8 11 3 6 

Az interjúalanyok által megjelölt fogyasztott szerek 
említésének gyakorisága 



62 fő interjúalany közül 57-en használtak drogkarrierjük során marihuánát, itt 
most nem véve figyelembe a szer preferenciákat. 

Nincs jelentősége, hogy Budapesten, megyeszékhelyen, vagy vidéki városban élt 
fogyasztója, viszonylag könnyen hozzá tud férni a kannabisz származékhoz. 

„Sokkal ártalmasabb az alkohol, egy „füves”, nem fog verekedi, nem fogja a 
családját verni, és még függőséget sem okoz, miért probléma mások számára, 
hogy van, aki füvezik.”

„16-22 éves korig szerintem alkalmi fogyasztó mindenki.” Az alkohollal 
kapcsolatban igen nagy az ellenérzése: „Anyám élete nem sikerült, alkoholista 
lett, most fogom elvinni a Révbe. Most próbálom anyám életét is rendbe hozni.”

Az interjúalanyok közül 12-en voltak olyanok, akik napi többszöri illegális 
szerhasználat mellett is, naponta alkoholt is fogyasztottak.

Néhány gondolat…



Az interjúalanyok harmada 14 éves koráig elkezdett dohányozni. A 
felnőtt kor eléréséig pedig az interjúalanyok 2/3 már dohányzott. A 
dohányzással kapcsolatos fiatalkori attitűdjeiket alapvetően sem a 
dohányáruk 18 év alattiak által való jogszabályi, sem pedig az -
esetlegesen - hozzátartozók, családtagok általi tiltás nem befolyásolta. 

A vizsgált kábítószer-fogyasztók között a korai életszakaszban 
dohányozni kezdők magas aránya jelzi, hogy a drogkarrierben talán a 
nulladik állomás a dohányzás. Tehát az addiktív magatartás kialakulása, 
nem akkor kezdődik a fiatalok életében, amikor az úgynevezett illegális 
kábítószerekkel találkoznak, hanem gyakorta a dohányzással. Minél 
korábbi életkorban válik függővé egy szerhez az egyén, annál 
könnyebben fog egy újabb szerhez a későbbiek során kötődni. 



A Rév Szolgálatok alapvető paraméterei meghatározzák bizonyos ellátási 
formákból történő kiszorulásukat: azokat az eseteket nem tudják vállalni, 
ahol elsődleges szerepe van az orvosi beavatkozásnak. 

Az alacsonyküszöbű pszichoszociális ellátásban megjelenő kliensek 
szerhasználata elsősorban a használt kábítószerek preferenciájában 
különböznek az egészségügy szenvedélybetegre specializálódott 
intézményektől

A csak kábítószer-fogyasztók esetében elsősorban a marihuána fogyasztók 
kérnek segítséget ezen intézménytípusokban, illetve olyan kliensek, akik 
hétvégi rendszerséggel, rekreációs jelleggel fogyasztottak extasy-t, speedet, és 
hétközbe alkoholt, marihuánát használnak.

Jelen kutatás során, olyan mennyiségű adat gyűlt össze az alacsonyküszöbű
pszichoszociális ellátást végző intézmények kliens forgalmát, szolgáltatásait 
tekintve, amely további feldolgozást is lehetővé tesz.

ÖSSZEFOGLALÁS



Köszönöm a figyelmet!


