SAJTÓKÖZLEMÉNY
A RENDSZERES DROGHASZNÁLATTÓL MEGÓVHAT A CSALÁD ÉS A MUNKA
A KEZELT KANNABISZ-FOGYASZTÓK NEGYEDE INTENZÍV SZERHASZNÁLÓ
Budapest, 2011. január 25. - A társadalmi problémák keltette félelmek közül a fiatalokat fenyegető
veszélyek, s ezek között is a kábítószer-fogyasztás miatti aggodalom markánsan jelenik ma meg
Magyarországon. A hazai kábítószer-jelenséget 2004 óta monitorozó Nemzeti Drog Fókuszpont által
vizsgált adatokból kitűnik, hogy az illegális drogok közül a fiatalok körében és az idősebb
korosztályokban egyaránt a kannabisz a legelterjedtebb. A kutatási eredmények alapján megállapítható,
hogy a gyakori és folyamatos szerhasználat kialakulásának megelőzésében a családnak és a munkának
kiemelkedő szerep jut. A probléma méretét mutatja, hogy a szerhasználat miatt kezelésbe lépők közül
tízből heten kannabisz-használat miatt kapnak segítséget és a kannabisz-lefoglalások száma is
növekszik.
A szülők anyagi helyzete nem befolyásolja a tiltott szerek kipróbálását
A négyévente elkészülő Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról címet viselő
felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy a magyar középiskolások körében a kannabisz a
legelterjedtebb tiltott drog. A tiltott szereket kipróbálók aránya az általános iskolákban a legalacsonyabb, ezt
követik a gimnáziumok, a szakközépiskolák, végül pedig a szakiskolák.
A 16 éves diákok hány százaléka vallotta, hogy életében legalább egyszer fogyasztott már kannabiszt?
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Forrás: Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról, 1995, 1999, 2003 és
2007
A középiskolás korú fiatalok körében problémásnak nevezett fogyasztói csoportban – ahol a szerhasználat
gyakori, illetve egyéb problémát jelentő szert is fogyasztanak egyidejűleg – túlsúlyban vannak a fiúk, ők a
többieknél idősebbek, nagyobb hányaduk tanul szakközépiskolában és szakiskolában, jellemzően Budapesten
vagy más nagyvárosban laknak. Az „elmenős” szabadidő eltöltési forma, iskolai lógás és gyengébb tanulmányi
eredmény jellemzi őket, kortársaik körében is elterjedt a dohányzás, a problémásabb alkohol- és
drogfogyasztás.
Azok a fiatalok, akiket az édes szülők együtt nevelnek, akik elégedettek a szüleikhez fűződő kapcsolatukkal és
ahol a szülők kontrollálják gyermekeik szabadidős tevékenységét, kisebb valószínűséggel válnak rendszeres
szerhasználókká. A szülők befejezetlen felsőfokú végzettsége rizikófaktor, ugyanakkor feltételezett anyagi
helyzetük nem mutat kapcsolatot a tiltott drogok kipróbálásával.
Nemzeti Drog Fókuszpont
1097 Budapest, Gyáli út 3/a.
Telefon: + 36 1 476 1100 /2510
Fax:
+ 36 1 476 1100 /2635

A házasság intézménye és a munka szerepe kiemelkedő a megelőzésben
Az illegális szerek tekintetében az idősebb, 18-64 éves felnőtt népesség körében is hasonló a kép: itt szintén
a kannabisz-származékok fogyasztása a legelterjedtebb. A megkérdezettek 8,5 százaléka nyilatkozta, hogy
életében legalább egyszer, 3 százalékuk pedig a felmérést megelőző évben is használt kannabiszt. A fiatal
felnőttek (18-34 éves) közel ötöde (19,1 százalék) is ezt a szertípus fogyasztja a leggyakrabban.
A 18-53 éves felnőtt népesség hány százaléka vallotta, hogy életében legalább egyszer fogyasztott már
kannabiszt?
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Forrás: A 18-53, illetve 18-64 éves felnőtt népesség országos reprezentatív mintáján készült kutatások,
2001, 2003, 2007
A fiatalokkal szemben a felnőtt népességben a problémás droghasználat - különösképpen a folyamatos
droghasználat - kockázata nagyobb a magasabban iskolázott, az átlagosnál jobb lakáskörülmények között
élők, az átlagosnál nagyobb jövedelmű háztartásokban, a nagyobb városokban vagy Budapesten lakók
körében.
A drogfogyasztás ma is szignifikáns kapcsolatot jelez a társadalmi integráció fokával, vagyis a házasság
intézménye és a munka minden korosztályban megóvó erőt jelent. A nőtlen/hajadon népesség, illetve, akik
kevésbé kapcsolódnak be a munka világába, rövidebb ideig dolgoznak egy munkahelyen, kevésbé elégedettek
a munkatársi kapcsolatokat is magában foglaló társas kapcsolataikkal, nagyobb valószínűséggel válnak
folyamatos fogyasztókká.
A kábítószer-fogyasztás miatt kezelésbe lépők többsége kannabiszt használ
Az Országos Addiktológiai Centrum Kezelési Igény Indikátor adatgyűjtése szerint az Európai Unió tagállamai
közül Magyarország az, ahol a 2009-ben kezelést kezdők körében az egyik legmagasabb a kannabiszhasználók aránya (70 százalék). Ennek egyik lehetséges oka, hogy körükben magas (88 százalék) azoknak az
aránya, akik saját, vagy családi indíttatás helyett a büntetőeljárás alternatívájaként kezdenek kezelést (vagyis
elterelésben vesznek részt).
E kannabisz-használók döntő többsége (91 szazalék) férfi, a szüleivel él, középfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik és rendszeresen foglalkoztatott vagy tanul, bár negyedük munkanélkülinek vallotta magát. Átlag
életkoruk 24 év, de ennél árnyaltabb képet ad, ha külön vizsgáljuk a korcsoportokat. Míg a kezelésbe kerülő
kannabisz-használók 91 százaléka férfi, addig a 18 évnél fiatalabb korosztályban ez az arány 77 százalék,
azaz a legfiatalabb fogyasztók között lényegesen nagyobb a lányok hányada. A kannabisz-fogyasztás miatt
kezelésbe lépők legnagyobb csoportját a 20-24 évesek adják.
A kezelési adatok szerint a kannabisz-fogyasztók 25 százaléka nevezhető intenzív szerhasználónak – ők
legalább heti 2-6 napon, vagy akár naponta használnak kannabisz-származékokat. Ugyanakkor 33 százalékra
tehető azok aránya, akik számára a kannabisz mellett más szer fogyasztása is problémát jelent. A kannabiszhasználók elsősorban az amfetamin típusú stimulánsokat, illetve az alkoholt említették további problémát okozó
szertípusként.
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A lefoglalások száma megkétszereződött
A kannabisz-növény lefoglalások száma 2009 folyamán az előző évhez képest több mint kétszeresére nőtt,
korábban nem látott számban és méretben foglaltak le mesterséges körülmények között nevelt kannabiszültetvényeket. Az ültetvények jelentős részét olyan, a kannabisz termesztés céljára berendezett házakban
találták, amelyekben a növények nevelése professzionális beltéri termesztési technológiával történt. Ennek
felderítésére a rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte az ilyen ültetvények üzemeltetéséhez szükséges
eszközök forgalmát, illetve kapcsolatot tartottak az áram, illetve vízszolgáltatókkal, hiszen a termesztő-helyek
üzemeltetéséhez nagy mértékben szükséges e két közszolgáltatás.
A kannabisz utcai árában a megnövekedett lefoglalások ellenére nem tapasztalható változás az előző évekhez
képest.
Nemzeti Drog Fókuszpont
A Nemzeti Drog Fókuszpont a drogmonitorozás európai uniós intézményrendszerének hazai központja: a saját
kutatások mellett más intézményekben keletkező adatokat, információkat gyűjt, dolgoz fel és szolgáltat hazai
és nemzetközi szervezeteknek a kábítószer-probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos
döntéseikhez. További információ: www.drogfokuszpont.hu
Éves jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről
A Nemzeti Drog Fókuszpont által évente kiadott összefoglaló az EMCDDA, Európai Unió kábítószermonitorozási központja által megfogalmazott sztenderdek mentén vizsgálja a magyarországi kábítószerhelyzet
alakulását. A témával foglalkozó hivatalos intézmények és más független felmérések adatait összesítő
dokumentum minden év novemberének első hetében kerül nyilvánosságra. Az eddig megjelent Éves jelentések
elérhetőek a www.drogfokuszpont.hu oldalon.
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