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Az ENSZ 1961-ben New Yorkban (módosítva: Genfben, 1972-ben), 1971-ben majd 1988-ban 
Bécsben elfogadott konvencióiban írta elő a kereslet és kínálatcsökkentést a tagállamoknak, a 
drogjelenség visszaszorítása érdekében.  
 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) először 1969-ben foglalt állást a kábítószerekkel 
kapcsolatban, és meg is alkotta annak definícióját: 
Drogfogalom. „A drog az a bizonyos anyag, amely az élő szervezetbe jutva megváltoztatja 
annak egy vagy több funkcióját." (WHO, 1969) 1977-ben WHO meghatározta, hogy mi a 
kábítószer-élvezet: „Olyan tiltott vagy nem tiltott szerek fogyasztása, amelyek fogékony biológiai 
struktúrák ingerléséhez vezetnek, használatuk veszélyes, visszaélésre alkalmas vagy deviáns 
jellegű."(Szabó, 2010)  
 
Hazánkban a drogfogyasztás iránti érdeklődés a fiatalok körében azért vált fontossá a 90-es 
években, mert Európában jelentősen megnőtt a legális és illegális szerek használata. Ezt a tényt 
akkoriban számos tanulmány, kutatás bizonyította. A „lerészegedés új kultúrájáról”, „pszichoaktív 
forradalomról” írt Jarvenen és Room. 
  
Magyarországon reprezentatív mintákon alapuló vizsgálatokat a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológiai  Tanszékén kezdtek végezni 1992-
ben.Középiskolások körében végeztek felméréseket a drogfogyasztás elterjedtségéről, melyet 
számos vizsgálat követett. 
1994-ben közös program indult, mely rendszeresen és sztenderdizált formában gyűjtött adatokat 
a kiemelten veszélyeztetett serdülő korosztály alkohol- és kábítószer-használati szokásairól 
Európában. 
  
Az ESPAD vizsgálatokban Magyarország is részt vesz a kezdetektől négyévente. A 2015-os 
kutatási eredmények a következő linken olvashatók: 
file:///C:/Users/root/Desktop/HU_National_Report_2016_HU.pdf 
 
Kutatásunk célja az, hogy feltérképezzük a Dunaújvárosban tanuló diákok alkohol-, dohányzás-, 
gyógyszer- és kábítószer-fogyasztási szokásait, szabad idejük eltöltésének lehetőségeit és 
igényeit.  
 
A felmérés osztály keretben történt, melybe véletlenszerűen vontuk be a 7-12. évfolyamos 
diákokat.  
A dunaújvárosi iskolák többsége együttműködő volt. Köszönet érte. 
 
Feldolgozás szempontjából a megkérdezettek közül 991 fő adott használható válaszokat. A 
kitöltés önkéntes volt. A kitöltő személye, osztálya, iskolája nem azonosítható be. A 
kérdezőbiztosok az MRE Újvárosi Drogambulancia munkatársai voltak, akik beszélgetéssel 
egybekötve vették fel a kérdőíveket.  
 
Az adatbevitelt és a statisztikai adatfeldolgozást a drogambulancia munkatársa végezte. A 
Dunaújvárosi Egyetem szakembere pedig az összefüggés vizsgálatokban segített. A szöveges 
elemzést az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője végezte.  
 
A kérdőív 44 kérdést tartalmaz, melyek közül a legtöbb feleletválasztós, néhány közülük négy- 
és ötfokú skálán méri a diákok szokásait, véleményét. A mellékletben megtalálható a kérdőív.  
 
Csak azokat a kérdéseket, összefüggéseket elemeztük és vizsgáltuk, melyek a dunaújvárosi 
drogstratégia megalkotásához az irányokat megadják számunkra azért, hogy a fiatalok 
szokásaihoz, igényeihez tudjuk igazítani a biztonságos, élhető, ugyanakkor izgalmasabb 
szolgáltatásokat, megelőzési módszereket.   
 
A kutatás során Excel és Spss programokkal dolgoztunk.  
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Bevezetésül néhány adat: 
 

 
 
 

 

 
 

Születési év szerinti megoszlás: 

1994 2 2000 184 

1995 1 2001 193 

1996 3 2002 190 

 1997 32 2003 100 

1998 32 2004 102 

1999 117 2005 21 

 
Mint látható, a 7-12. évfolyamon tanuló diákok életkora nagy szórást mutat. Meglepő, hogy a 
válaszadók közül 24% 187 fő 18 év fölötti és még középiskolai tanulmányait folytatja. Ez a 
fogyasztási szokások szempontjából érdekes, mert nem mindegy, hogy hány évesen kezdik el a 
különböző, egészséget károsító szerek használatát a fiatalok és hogyan jutnak hozzá a legális 
szerekhez, melyet Magyarországon törvény szabályoz. 
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                Nincs válasz            3 

egyszer sem 421 

1-2 alkalommal     170 

6-9 alkalommal         64 

20 alkalommal 69 

40 alkalomnál többször 264 

 
A válaszadók 43%-a még nem próbálta a dohányzást. A korosztály életkori sajátosságaiból 
adódó kíváncsiság miatti kipróbálás 23%, őket nem tekintjük függőknek.  
 
A 20 és 40 alkalommal dohányzók esetében, akik a válaszadók 34%-át teszik ki, már komoly 
kockázat a függőség kialakulása.  
 
Az országos ESPAD felmérés adataihoz viszonyítva a dunaújvárosi 7-12. évfolyamos diákok 
esetében az 57%-os eredmény jobb, mint a 9-10. évfolyamos diákok körében az országos 62,5%.  
 

 
 

egyáltalán nem  666 
egy cigarettánál kevesebbet hetente  44 
egy cigarettánál kevesebbet naponta  38 
napi maximum 5 szálat  65 
napi 6-10 szálat  105 
naponta maximum 20 szálat  49 
naponta több mint 20 szálat  20 
nincs válasz 4 
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A válaszadók mintegy 43%-a nem próbálta ki még soha a dohányzást, a kipróbálók (a válaszadók 
51%-a) 12 és 17 éves kor között gyújtottak rá első cigijükre. 
Az életkori sajátosságoknak megfelelően a serdülőkorra tehető a kíváncsiságból és a 
kortársaknak való megfelelési igényből adódó dohányzás kipróbálásának az ideje.   

 

 
 

Az alkoholfogyasztás a kérdezett populációban 59%, 11% egyáltalán nem ivott még élete során.  
A fennmaradó 30% az alkalmi ivók között oszlik meg. 
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0-szor 384 

1-2-szer 377 

3-5-ször 140 

6-10-szer 60 

10-nél többször 29 

nincs válasz 1 

 
Az utolsó 30 nap fogyasztási szokásait nézve a válaszadók 39%-a nem ivott alkoholt, az alkalmi 
ivók 52%-ot tesznek ki, 9% akik rendszeresen ittak. A fiatalok többsége –  91% –  nem, vagy csak 
alkalomhoz kötötten iszik. 

 

 
 

Soha nem ivott              110 

otthon                              310 

valaki más lakásán         207 

utcán, parkban                 64 

kocsmában                      114 

diszkóban                          84 

étteremben                      19 

más helyen (rendezvényeken)            68 

nincs válasz                       10 

 
A választ adók 11%-a továbbra sem ivott még alkoholt életében. Az alkoholt fogyasztók 50%-a 
otthon vagy más lakásán iszik, a fennmaradó 50% nyilvános helyen. A fogyasztási szokásokat 
tekintve kérdéses, hogy a 18 év alatti korosztály hogyan jut alkoholhoz? Az is érdekes lehet, hogy 
a felnőttek tudnak-e arról, hogy a fiatalok otthon vagy egymás lakásán isznak?  
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egyszer sem  411 

1-2-szer 230 

3-5 ször  132 

6-20-szor 135 

ennél többször 80 

nem válaszolt 3 

 
Valószínűsíthető, hogy a 34% rohamivó közül szinte mindenki megélte a berúgás 
következményeit, hiszen a válaszadók 68%-a, 577 fő  volt már életében berúgva, ami magasabb, 
mint a rohamivók aránya. 
 

 
 

1: 0-szor  762 

2: 1-2-szer  186 

3: 3-5-ször  27 

4: 6-10-szer  8 

5: ennél többször  3 

nincs válasz 5 

 
Az elmúlt 30 nap tekintetében 23% (224 fő) számolt be ilyen élményről, akik közül 186 fiatal egy 
alkalommal volt részeg. 38 fő rendszeresen berúgásig iszik, ami azt jelenti, hogy nem akarja, 
vagy nem tudja tartani a mértéket az alkoholfogyasztásban. 
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nincs válasz
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. 

 
 
 

Az alábbi 5 fokú skálán jelöld be (karikázd be), hogy mennyire voltál részeg, amikor 
utoljára berúgtál!  

 

egyáltalán nem  369 

kicsit 156 

közepesen 276 

nagyon                                                       91 

öntudatlanságig részeg 31 

nincs válasz                                                68 

 
A diákok nem jól értelmezték ezt a kérdést, mert itt csak azoknak kellett volna válaszolniuk, akik 
már voltak berúgva életükben, mely az előző válaszok alapján 577 fő volt. Ha a kicsit, közepesen, 
nagyon és az öntudatlanságig részeg válaszokat nézzük, akkor közelít ez a szám (554 fő).  
A berúgás és a részegség fogalmak feltételezik azt, hogy a külvilág és önmaguk megítélése is 
torzul, melyet a válaszadók skálája bizonyított is, hiszen csupán 122 fő ítélte meg reálisan az 
állapotát, 432 fő bagatellizálta azt. Ez azért veszélyes, mert a függőség kialakulásában nagy 
szerepet játszik a megélt élmény. Ha az kellemes, ha következmények nélküli, akkor nincs miért 
rá nemet mondani.  
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a) Ellazulnék, feloldódnék  3,1 

b) Boldognak érezném magam 2,9 

c) Elfelejteném a problémáimat 2,6 

d) Menőbbnek és szókimondóbbnak érezném magam 2,2 

e) Nagyon jól szórakoznék 3,1 

f) Problémám lenne a rendőrséggel 1,5 

g) Ártanék vele az egészségemnek 2,5 

h) Nem tudnám abbahagyni az ivást 1,4 

i) Másnapos lennék 2,6 

j) Olyat tennék, amit később megbánnék 2,1 

k) Betegnek érezném magam 1,9 

 
Ötfokú skálán a diákok valószínűnek (3) az ellazulást, feloldódást, a boldogság érzetet, a 
problémáiktól való megszabadulást, a szórakozást tartják. Még valószínűsítik, hogy az ivással 
ártanak az egészségüknek, és másnaposak lesznek. Esetleg (2) előfordulhat, hogy olyat 
tennének, amit később megbánnának, betegnek éreznék magukat, vagy a rendőrséggel is 
problémájuk lehetne. Nem tartják valószínűnek (1,4), hogy ne tudnák abbahagyni az ivást. 
Érdekesség, hogy a nagyon valószínű (4) és a biztos (5) nem jelenik meg egyik állítás mellett 
sem.   
 
Gondolj vissza az előző 30 napra. Hányszor fordult elő veled, hogy saját fogyasztásra 
bort, sört vagy tömény italt vásároltál üzletben, áruházban stb? 

 

 
 

1: 0-szor  718 

2: 1-2-szer  199 

3: 3-5-ször  50 

4: 6-10-szer  17 

5: ennél többször  5 

nincs válasz 2 
 991 

A fiatalok közül 273 fő vásárolt már saját részre alkoholt nyilvános helyen. A válaszadók közül 
187 fő nagykorú, de az nem derült ki a válaszból, hogy 86 fő vagy annál több, akit törvénysértő 
módon kiszolgáltak a boltokban. 
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Amikor utoljára alkoholt fogyasztottál, ittál-e energiaitalt is? Ha igen, mennyit? 

 

 
 

1: soha nem iszom energiaitalt  335 

2: amikor utoljára ittam, nem ittam energiaitalt 433 

3: egy doboznál kevesebbet 63 

4: 1-2 dobozzal 133 

5: 3 dobozzal vagy többet 16 

nincs válasz 11 
 991 

 
Az energiaital fogyasztása viszonylag új keletű problémát jelent a fiatalok egészségére nézve. 
Ha alkohollal együtt fogyasztják, fokozott veszélynek vannak kitéve. A válaszadók 34%-a 
egyáltalán nem, 44%-a alkohollal együtt nem fogyaszt energiaitalt. A fennmaradó 22% diák közül 
az alkohol mellé, 63 fő egy doboznál kevesebbet, 133 fő 1-2 dobozzal,16 fő 3 vagy annál több 
dobozzal ivott az energia italból. A diákokkal kapcsolatba kerülő szakemberek felhívják a fiatalok 
figyelmét arra, hogy akár önmagában, akár más szerrel együtt fogyasztják az energia italokat, az 
hatással van a szervezetükre, indokolatlan terhelést ró rá. 
 

 
 

1: nem fordult elő 891 

2: 1-2 alkalommal 65 

3: 3-5 alkalommal 18 

4: 6-10 alkalommal 6 

5: 10-nél többször 9 

nem válaszolt 2 
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A választ adó diákok többsége, 90%-a nem szed nyugtatót orvosi javaslatra. A fennmaradó 10% 
alkalmanként kap nyugtatót.  
 

 
 

1: soha 917 
2: igen, de kevesebb, mint 3 hétig 59 
3: igen, 3 hétig vagy tovább 12 

nem válaszolt 3 

 
A 71 nyugtatót használó diákból 12 főnek három hétig vagy annál tovább kellett az orvos által 
felírt nyugtatót szednie. Az esetek többségében nem szerencsés a tünetek kezelése 
gyógyszerrel, mert jobb lenne a tünetek hátterében meghúzódó okokat kideríteni.  

  
Előfordult-e veled, és ha igen, hányszor, hogy marihuánát (füves cigit, vadkendert) 
fogyasztottál az utóbbi egy évben? (Egy választ jelölj!) 

 

 
 

1: nem fordult elő 789 
2: 1-2 alkalommal 93 
3: 3-10 alkalommal 44 
4: maximum 20 alkalommal 14 
5: 20-40 alkalommal 18 
6: 40-nél többször 25 

nincs válasz 8 
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5: 20-nál többször 2 

nincs válasz 5 

 991 

 
 
 
 

 
 

nem fogyasztott 797 

biztos marihuána volt 174 

nem biztos hogy marihuána volt 15 

nem válaszolt  5 

 
A válaszoló diákok közül 194 fő (25%) használt már életében marihuánát. 
Az 1-2 alkalommal fogyasztó 93 fő, az elmúlt 30 napban 57 fő.  
3-10 alkalommal 44 fő, az utóbbi 30 napban 23 fiatal. 
Maximum 20 alkalommal 14 fő, az utóbbi 30 napban 5 fő. 
20 alkalommal vagy annál többet 43 diák, az elmúlt 30 napban 5 fő. Rendszeres fogyasztónak 
tekinthetők azok, akik húsz alkalomnál többször használtak marihuánát életük során, valamint az 
elmúlt 30 napon belül 10 alkalommal. A marihuána összetétele, tisztasága, származási helye, 
forgalmazói nem ismertek, nem követhetőek vissza, így semmiféle garancia, biztosíték nincs arra 
nézve, hogy ki milyen minőségű anyagot juttat a szervezetébe. A rendőrség által lefoglalt és 
megvizsgált marihuána hatóanyaga megváltozott az utóbbi pár évben, így az egészséget károsító 
hatása nagy kockázat a fiatalok számára. Veszélyt jelent számukra a hatályos jogszabályok 
megsértése is, hiszen illegális szerhasználatról beszélhetünk, minden marihuánát egyszer is 
kipróbáló diák esetében.  
 

 
 

1: soha nem használok drogokat 783  

2: otthon 40  
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3: barátom lakásán 40  

4: szórakozóhelyen 38  

5: utcán, parkban, Duna-parton 66  

6: iskolában 5  

7: más helyen, írd ide, hol: 
…….…... 

5 
(kórház, kollégium, 
fesztivál) 

nincs válasz 14  
 

 
 

A válaszoló diákok 21%-a használt már valamilyen drogot, közülük otthon vagy a barátjuk lakásán 
40-40 fő, utcán 66 fő, iskolában 5 fő, szórakozóhelyen 38 fő. A diákok megítélése szerint 
kortársaik is azokat a helyeket használják, ahol ők maguk is, mely feltételezi, hogy gyakran 
közösen végzett tevékenyégről van szó. 

 

 
1: soha nem használok drogokat 791  

2: dílertől 31  

3: barátomtól, haveromtól 124  

4: szórakozóhelyen idegentől 2  

5: idősebb testvértől 4  

6: netről rendelem 3  

7: felnőttektől (családtag, barátod családtagja) 8  

8: más helyen 7 
(20-astól, gyógyszertár, 
dohánybolt) 

nincs válasz 21  
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szórakozóhelyen idegentől 2 

netről rendelem 3 

idősebb testvértől 4 

más helyen 7 

felnőttektől (családtag, barátod 
családtagja) 

8 

nincs válasz 21 

dílertől 31 

baráttól, havertól 124 

 
A válaszoló szerhasználó diákok (20%) legfőbb beszerzési forrása a baráti kör (13%), a 
fennmaradó 7% felnőttet, dílert, szórakozóhelyet, netes vásárlást jelöl meg, és úgy ítélik meg, 
hogy kortársaik is ezeket a beszerzési forrásokat használják. 
 
Melyik drogot használtad, amikor először próbáltál ki valamilyen drogot? (Csak egyet jelölj 
be, azt, amit legelőször használtál!) 
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1: soha nem próbáltam semmilyen drogot  758  

2: nyugtatót orvosi javaslat nélkül  20  

3: marihuánát (füves cigit) 162  

4: LSD-t (bélyeg) 1  

5: amfetamint (“szpíd”) 9  

6: kokaint  4  

7: heroint vagy más opiátot (pl. máktea)  1  

8: ecstasyt vagy folyékony extasyt (GHB, eki, bogyó) 10  

9: mágikus gombát  0  

10: altatót (orvosi javaslat nélkül)  1  

11: szipuzást  0  

12: biofüvet, spice-ot (“szpájsz”) 9  

13: Ginát 0  

14: kristályt 0  

15: valami mást: írd ide:…………………..  
2 

(bleck fű, 
vadkender) 

16: nem tudom mi volt az 2  

nincs válasz 12  

 

 
 

A válaszoló 991 diákból 758 nem fogyasztott drogot. A 231 valamilyen szert kipróbáló diák közül 
162 fő a marihuánát, 20 fő valamilyen nyugtatót, 10 fő ecstasyt, 9 fő biofüvet 9 fő amfetamin 
származékot 4 fő kokaint, 2 valami mást, 1 fő altatót, 1 fő opiátot használt első szerként. 210 fiatal 
illegálisan beszerezhető anyagot nevesített. A marihuána „bevezető drogként” szerepel az 
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illegális szereket kipróbálók körében, ami nem jelenti azt, hogy ők biztosan kábítószerfüggővé 
válnak, de a tanulmányokkal alátámasztott szakirodalom szerint minden később szerfüggővé váló 
ember a marihuánát használta a drogkarrierje kezdetén. 

 
 
 

ÖSSZESÍTÉS 

Drogfajta 
Kipróbálók 
száma (fő) 

Drogfajta 
Kipróbálók 
száma (fő) 

dohány 56,97% alkohol 87% 

alkohol 87,14% dohány 57% 

nyugtató 8,26% marihuána 20% 

marihuána 19,94% nyugtató 8% 

LSD 1,83% amfetamin 6% 

amfetamin 6,41% extasy 5% 

herion 0,91% spice 3% 

extasy 5,39% LSD 2% 

szipuzás 1,02% szipuzás 1% 

spice 3,36% kristály 1% 

gina 0,91% gina 1% 

kristály 0,92% herion 1% 

 
 

A legális szereket: az alkoholt 87%, a dohányt 57% használta a válaszoló fiatalok körében, ezt 
követi a tiltott marihuánát használók 20%-kal. A legálisan beszerezhető nyugtatókat 8% míg a 
többi szert használók száma 7% alatt van. 
 
Most gondolj vissza az utolsó alkalomra, amikor drogot használtál. Mennyire volt nehéz 
hozzájutnod a szerhez? 

0,871399177

0,569684639
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1: soha nem használtam drogokat 760 

2: nagyon nehéz volt hozzájutni, nagyon kockázatosnak éreztem 9 

3: kicsit nehéz volt 24 

4: inkább könnyű volt 72 

5: egyáltalán nem járt semmilyen kockázattal hozzájutni 111 

nincs válasz 15 

 

 
 

5: egyáltalán nem járt semmilyen kockázattal hozzájutni 111 48% 

4: inkább könnyű volt 72 31% 

3: kicsit nehéz volt 24 10% 

nincs válasz 15 6% 

2: nagyon nehéz volt hozzájutni, nagyon kockázatosnak 
éreztem 

9 
4% 

 
A szert használó 231 fiatal közül a drog beszerzése: 33 főnek inkább nehéz volt, 111 főnek 
semmiféle kockázattal nem járt, 72 fő könnyűnek ítélte meg. 183 főnek a drogok beszerzése nem 
bír visszatartó erővel.  
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Miért próbáltad ki? (Több választ is bejelölhetsz!) 
 

 
 

1: soha nem próbáltam ki a fent felsorolt szereket  758 

5: kíváncsi voltam  171 

6: meg akartam feledkezni a problémáimról  33 

2: jól akartam érezni magam  32 

9: más miatt 20 

3: nem akartam kilógni a társaságból  18 

7: oldani akartam a gátlásaimat 11 

8: menőbb akartam lenni 7 

10: nem emlékszem 6 

4: nem volt semmi más dolgom  5 

 

 
 

5: kíváncsi voltam  171 
6: meg akartam feledkezni a problémáimról  33 

2: jól akartam érezni magam  32 

9: más miatt 20 
3: nem akartam kilógni a társaságból  18 
  

7: oldani akartam a gátlásaimat 11 

8: menőbb akartam lenni 7 

10: nem emlékszem 6 
4: nem volt semmi más dolgom  5 
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A drogokat kipróbáló fiatalok közül 171 fő a kíváncsiságot, 18 fő a baráti társasághoz tartozást 
jelölte meg legfőbb motivációnak. Az okok között 33 fő meg akart feledkezni a problémáiról, 32 
fő jól akarta magát érezni, 11 fő a gátlásait akarta a droggal oldani, 7 fő menő akart lenni.  
A serdülőkor minden jellemzője benne van a válaszokban. A szülőkről való leválás, a kortársak 
közötti beilleszkedés és megfelelni akarás, az önismeret, a félelmek.  
 
Előfordult-e veled bármelyik a következő problémák közül, alkohol-vagy drogfogyasztás 
miatt? (Több választ is jelölhetsz!) 
 

 
 

10: kiraboltak, megloptak 5 

8: problémáim voltak a tanáraimmal 9 

11: problémám volt a rendőrséggel 12 

12: kórházba, detoxikálóba vagy krízisosztályra kerültem 12 

14: óvszer nélkül teremtettem szexuális kapcsolatot 35 

13: olyan szexuális kapcsolatom volt, amit másnap megbántam 37 

9: rosszabb volt a teljesítményem az iskolában vagy a 
munkámban 

38 

3: baleset vagy sérülés ért 45 

6: problémáim voltak a szüleimmel 46 

2: dulakodtam, verekedtem 50 

7: problémáim voltak a barátaimmal 64 

4: pénzt vagy más értékes dolgot elvesztettem 86 

5: kárt tettem ruháimban vagy más dolgomban 95 

1: veszekedtem, vagy vitatkoztam 222 
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Szerhasználat következményeként a magatartásváltozást 222 fő a kapcsolatokban jelentkező 
problémákat 169 fő, a károkozást 95 fő, az értékek elvesztését 86 fő, szex-el kapcsolatos gondot 
72 fő, baleseteket 45 fő, teljesítményromlást 38 fő,12-12 fő a rendőrséget és a kórházat jelölte 
be. 
 
 
 
 
 
Van-e a szűkebb családodban olyan személy, aki: (Több választ is jelölhetsz, karikázd be, 
amelyik van a családodban) 
 

 
 

1: hetente legalább 4-szer, vagy naponta alkoholt fogyaszt 250 

2: valamilyen nyugtatót, hangulatjavítót vagy altatót szed rendszeresen 69 

3: marihuanát (füves cigit) szív 30 

4: valamilyen más drogot fogyaszt  19 

5: pszichiáterhez, pszichológushoz jár 45 

6: volt már öngyilkossági kísérlete 52 

7: öngyilkosságban meghalt 36 
 
Véleményed szerint a barátaid közül hány olyan van, aki: 
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  1 2 3 4 

  egy sem 
néhány 

(1-3) 
sok 

(4-10) 
legtöbb 
(10 felett) 

a) cigarettázik 91 223 287 375 

b) rendszeresen alkoholt fogyaszt  208 336 234 189 

c) rendszeresen valamilyen drogot 
fogyaszt 

524 317 91 30 

 
A kortársak fogyasztási szokásainak megítélése: 375-en gondolják úgy, hogy 10 fő feletti azoknak 
a száma a baráti körben, akik dohányoznak, 189 fő gondolja, hogy a barátai közül 10 fő feletti a 
rendszeres alkoholfogyasztó, 30 fő, hogy 10 fő feletti a rendszeres kábítószer-fogyasztó. Az 
absztinensnek mondható kortársak számának megítélése: 91 fő gondolja, hogy nem 
cigarettáznak a barátai, 208 fő, hogy nem isznak és 524 fő szerint nem kábítószerezik egy sem. 
A kortársak hatása, a közösséghez tartozás, a közös programok és időtöltés szempontjából 
beszédesek ezek az adatok. 
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991 válaszadóból 718 válaszolt 

sport 261 

barátokkal lenni 193 

egyéb 112 

pihenés 82 

tanulás 77 

zene, rajz, olvasás 70 

számítógépezés 60 

munka 58 

 
A 718 válaszadó diák 50%-a sportolással, barátokkal szereti idejét eltölteni. A másik 50% oszlik 
meg minden egyéb általuk kedvelt tevékenység között. 

 

 
 
 
 
 

29%

21%
12%

9%

8%

8%

7%
6%

Szabadidős tevékenységek

sport

barátokkal lenni

egyéb

pihenés

tanulás

 zene, rajz, olvasás

számítógépezés

munka

0 100 200 300 400 500

kreatív kézműves műhely

közösségi kulturális programok (mini
koncertek, könyvbemutatók,…

extrém sport pálya

e-sport klub (online játékok közösségben)

ifjúsági klub (babzsákok, csocsó, ping-pong
stb.)

józan kávézó (alkoholmentes kávézó, teák,
forró csoki stb. olvasási lehetőséggel,…

sportpályák használata (műfüves pálya,
tenisz pálya, kosárlabda pálya stb.)

Kedvelt szabadidős programok



A dunaújvárosi diákok körében végzett felmérés 2018 

44/23. oldal 

 

kreatív kézműves műhely 130 

közösségi kulturális programok (mini koncertek, könyvbemutatók, beszélgetések 
meghívott előadókkal stb.) 205 

extrém sportpálya 259 

e-sport klub (online játékok közösségben) 263 

ifjúsági klub (babzsákok, csocsó, ping-pong stb.) 278 

józan kávézó (alkoholmentes kávézó, teák, forró csoki stb. olvasási lehetőséggel, 
wifivel) 367 

sportpályák használata (műfüves pálya, teniszpálya, kosárlabda pálya stb.) 435 

más lehetőség: meccsre járni; vívás, harcművészet; elhagyatott helyek 
meglátogatása; kondi; pihenés, alvás; autókkal versenyezni; horgász 
klub/versenyek; autós találkozók/motoros találkozók; BMX park, skate 
park; baráti összejövetel; lovarda, lovaglás; diákmunka; kondi; a 
kevésbé elterjedt sportok; rendőröket lehetne állítani, hogy ne 
cseszegessék a motorosokat/autósokat; normális krosszpálya, amit 
karban is tartanak, normális motoros bolt, egy igényes motorszerviz; 
zeneoktatás; kondi; munka, sport; bemutatók (autó, motor találkozó); 
6ix9ine koncert; robitikia-klub, elektronika-klub; túrázás; rajz szakkör; 
alvás; koncert; kondi terem; foci; táncolás; zenekari próba; virágmagok 
beszerzése; néptánc; lovas klub; alvó klub; lemenni ismerősökkel 
sétálni, beszélni; haverokkal lenni; táncolás; edzés; táncolás; darts 
klub; szórakozóhely; éttermek, teaházak, karaoke stb.; kutyasuli; 
színház, mozi; zumba, tánc; otthon lenni; valami ingyen; lehet pár este 
olyan, amikor lekapcsolnak a városban minden világítást és lehetne 
nézn a csillagokat; ismerkedési és kapcsolatteremtési lehetőség; 
stadion; edzés(box); edzőterem; lovaglás; csapatos gokartozás; 
vidámpark alkohol, drog és cigi nélkül; lovaglás; séta; filmklub; 
zeneklub; konditerem  
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Milyen gyakran csinálod a következő dolgokat? 

 

 
 

 
soha 

évente 
néhány-

szor 

havonta 
2-szer 

legalább 
hetente 

naponta 
nincs 
válasz 

a) szórakozásból motorozok 759 144 33 29 17 8 

b) számítógépes játékokat játszom 159 199 143 242 237 7 

c) internetezek 1 3 12 42 924 5 

d) aktívan sportolok 65 113 110 358 336 6 

e) könyvet olvasok (nem tankönyvet) 226 329 180 147 97 8 

f) elmegyek este a barátaimmal 
(diszkóba, buliba, stb) 

264 287 250 166 16 7 

g) más hobbikkal foglalkozom (pl. 
zenélek, rajzolok, írok) 

238 150 151 229 213 6 

h) online fogadást kötök 864 58 25 27 9 8 

i) csak úgy lődörgök 399 203 154 156 60 15 

j) Facebookozok vagy más közösségi 
oldalon vagyok 

21 16 40 111 789 9 
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h) online fogadást kötök 9 

f) elmegyek este a barátaimmal (diszkóba, buliba, stb) 16 

a) szórakozásból motorozok 17 

i) csak úgy lődörgök 60 

e) könyvet olvasok (nem tankönyvet) 97 

g) más hobbikkal foglalkozom (pl zenélek, rajzolok, írok) 213 

b) számítógépes játékokat játszom 237 

d) aktívan sportolok 336 

j) Facebookozok vagy más közösségi oldalon vagyok 789 

c) internetezek 924 

 
 
 

 
 

8: szórakozóhelyen vagyunk a barátokkal 38 

4: dolgozom (diákmunka, családi vállalkozás stb.) 110 

10: mást csinálok 111 

6: utcán lődörgök a haverokkal 162 

9: hobbimmal foglalkozom 250 

7: barátoknál, haveroknál vagyok 295 

2: otthon vagyok és online játszom 304 

5: aktívan sportolok 345 

1: otthon vagyok és olvasok, tanulok 359 
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3: otthon vagyok és facebookon, instán vagy más közösségi oldalon 
chatelek 

514 

 
A diákok válaszaiból megállapítható, hogy a soha és a havi, heti, napi rendszerességgel végzett 
tevékenységek mennyire jellemzik a megkérdezettek életmódját. Megállapítható, hogy az online 
világban szinte minden válaszadó valamilyen módon mozog: napi szinten 24% számítógépes 
játékokkal játszik, 94% internetezik, 80% facebookozik. Naponta 34% aktívan sportol, 21% 
valami hobbit űz, 10% olvas, 6% unatkozik. Soha nem sportol 6,5%, soha nem olvas 23%, soha 
nem megy a barátaival szórakozni 27% nincs semmilyen hobbyja 24%-nak, soha nem 
unatkozik 41%. 

 

 
 

A válaszadó diákok a felépülő drogfüggők beszámolóit, beszélgetéseket, a drogokról szóló 
információk átadását, az önismereti feladatokat és a szakemberekkel történő beszélgetéseket 
kedvelik, vannak akik egyik módszert sem választanák.  

 
39. Mi az édesanyád (nevelőanyád) legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

 
 

4: érettségi  376 
5: főiskolai vagy egyetemi diploma  255 

3: szakmunkásképző  238 
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2: 8 általános  64 
6: nem tudom, vagy nincs anyám  28 

nincs válasz 27 

1: általánosnál kevesebb  3 
 991 

 
41. Mi az édesapád (nevelőapád) legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

 
 

3: szakmunkásképző  357 

4: érettségi  298 

5: főiskolai vagy egyetemi 
diploma  

206 

6: nem tudom, vagy nincs apám  53 

2: 8 általános  44 

nincs válasz 30 

1: általánosnál kevesebb  3 

 
 

 anya apa 

1: általánosnál kevesebb  3 3 

2: 8 általános  64 44 

3: szakmunkásképző  238 357 

4: érettségi  376 298 

5: főiskolai vagy egyetemi diploma  255 206 
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6: nem tudom, vagy nincs apám  28 53 

nincs válasz 27 30 

 
40. Véleményed szerint másokhoz képest mennyire jó körülmények között él a családod? 

 

 
 

6: sokkal rosszabb az átlagnál 3 

7: a legrosszabbak között van 3 

5: valamivel rosszabb az 
átlagnál 

27 

nincs válasz 27 

1: magasan a legjobbak között 
van 

50 

2: sokkal jobb az átlagnál 222 

4: átlagos 320 

3: valamivel jobb az átlagnál 339 
43. Mennyire vagy általában megelégedve az alábbi kapcsolataiddal? 

 

  
nagyon 

elégedett 
vagyok 

elégedett 
vagyok 

elégedett 
is meg 
nem is 

egyáltalán 
nem 

vagyok 
elégedett 

nincs 
válasz 

a) anyáddal való 
kapcsolatoddal 

552 239 137 34 29 

b) apáddal való 
kapcsolatoddal 

443 247 155 97 47 

c) barátaiddal való 
kapcsolatoddal 

504 341 106 13 27 

d) osztálytársaiddal való 
kapcsolatoddal 

208 421 265 65 30 

e) osztályfőnököddel való 
kapcsolatoddal 

265 415 189 90 28 
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44. Az alábbiakban néhány állítást sorolunk fel, amit magaddal kapcsolatban érezhetsz. Karikázd 
be annak a számát, ami rád vonatkozik. (Több választ is jelölhetsz!) 

 

 
 

9: mindent egybe vetve egy csődtömeg vagyok  85 

5: úgy érzem, nem sok mindenre lehetek büszke  153 

6: néha meg vagyok győződve arról, hogy hasznavehetetlen vagyok  204 

4: képes vagyok arra, hogy olyan jól tegyem a dolgaimat, ahogy azt az emberek 
többsége teszi  

274 

7: úgy érzem, legalább olyan értékes vagyok, mint mások  277 

8: úgy érzem, hogy többre kellene tartanom magam  279 

10: pozitívan értékelem, kedvelem magam 303 

3: úgy érzem, hogy számos jó tulajdonságom van  394 

2: néha azt gondolom, hogy egyáltalán nem vagyok jó  410 

1: általánosságban elégedett vagyok a magammal  533 

 
 
Általánosságban önmagával 533 fő elégedett, 394 fő tisztában van a jó tulajdonságaival,303 fő 
pozitívan értékeli önmagát,277 fő értékesnek érzi magát,274 fő jól teszi a dolgát,410 fő nem tartja 
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jónak magát,279 fő többre szeretné magát tartani,153 fő nem büszke magára,85 fő 
csődtömegnek tartja magát. 

 
Összefoglalás: 
  

 az alkoholt 87%, a dohányt 57% használta a válaszoló fiatalok körében, ezt követi a tiltott 
marihuánát használók 20%-kal. A legálisan beszerezhető nyugtatókat 8% míg a többi 
szert használók száma 7% alatt van. 
 

 A válaszadók 43%-a még nem próbálta a dohányzást. A korosztály életkori 
sajátosságaiból adódó kíváncsiság miatti kipróbálás 23%, őket nem tekintjük függőknek.  

 A 20 és 40 alkalommal dohányzók esetében, akik a válaszadók 34%-át teszik ki, már 
komoly kockázat a függőség kialakulása.  

 A kipróbálók 12 és 17 éves kor között gyújtottak rá első cigijükre. 

 375-en gondolják úgy, hogy 10 fő feletti azoknak a száma a baráti körben, akik 
dohányoznak 

 91 fő gondolja, hogy nem cigarettáznak a barátai,  
 

 Az alkoholfogyasztás a kérdezett populációban 59%,  

 11% egyáltalán nem ivott még élete során.  

 A fennmaradó 30% az alkalmi ivók között oszlik meg. 

 Az alkoholt fogyasztók 50%-a otthon vagy más lakásán iszik, a fennmaradó 50% 
nyilvános helyen.  

 A 34% rohamivó közül szinte mindenki megélte a berúgás következményeit, hiszen a 
válaszadók 68%-a, 577 fő  volt már életében berúgva, ami magasabb, mint a rohamivók 
aránya. 

 Az elmúlt 30 nap tekintetében 23% (224 fő) számolt be berúgás élményről, akik közül 186 
fiatal egy alkalommal volt részeg.  

 38 fő rendszeresen berúgásig iszik 

 A részegek közül 122 fő ítélte meg reálisan az állapotát, 432 fő bagatellizálta azt. 

 189 fő gondolja, hogy a barátai közül 10 fő feletti a rendszeres alkoholfogyasztó.  

 208 fő, hogy nem isznak a barátai 
 
Ötfokú skálán a diákok valószínűnek (3) az ellazulást, feloldódást, a boldogság érzetet, a 
problémáiktól való megszabadulást, a szórakozást tartják. Még valószínűsítik, hogy az ivással 
ártanak az egészségüknek, és másnaposak lesznek. Esetleg (2) előfordulhat, hogy olyat 
tennének, amit később megbánnának, betegnek éreznék magukat, vagy a rendőrséggel is 
problémájuk lehetne. Nem tartják valószínűnek (1,4), hogy ne tudnák abbahagyni az ivást. 
Érdekesség, hogy a nagyon valószínű (4) és a biztos (5) nem jelenik meg egyik állítás mellett 
sem.   
 

 Energia italt a válaszadók 34%-a egyáltalán nem iszik,  

 44%-a alkohollal együtt nem fogyaszt energiaitalt.  

 22% diák közül az alkohol mellé, 63 fő egy doboznál kevesebbet,  

 133 fő 1-2 dobozzal, 

 16 fő 3 vagy annál több dobozzal ivott az energia italból. 
 

 194 fő (25%) használt már életében marihuánát. 

 174 fő biztos abban, hogy a fogyasztott szer marihuána volt 

 Az 1-2 alkalommal fogyasztó 93 fő,  

 az elmúlt 30 napban 57 fő.  

 3-10 alkalommal 44 fő,  

 az utóbbi 30 napban 23 fiatal. 

 Maximum 20 alkalommal 14 fő,  

 az utóbbi 30 napban 5 fő. 
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 20 alkalommal vagy annál többet 43 diák,  

 az elmúlt 30 napban 5 fő.  

 30 fő gondolja úgy, hogy a baráti körében 10 fő feletti a rendszeres kábítószer-fogyasztó 

 524 fő szerint nem kábítószerezik egy barátja sem.  

 A diákok 21%-a használt már valamilyen drogot, 

 Otthon 40 fő  

 a barátjuk lakásán 40 fő, 

 Szórakozóhelyen 38 fő.   

 Utcán 66 fő,  

 Iskolában 5 fő 

 Beszerzési forrás: baráti kör, családtag, díler 
 

 A drogokat kipróbáló fiatalok közül 171 fő a kíváncsiságot,  

 18 fő a baráti társasághoz tartozást jelölte meg legfőbb motivációnak. 

  33 fő meg akart feledkezni a problémáiról,  

 32 fő jól akarta magát érezni,  

 11 fő a gátlásait akarta a droggal oldani,  

 7 fő menő akart lenni. 
  

 A szert használó 231 fiatal közül a drog beszerzése:  

 33 főnek inkább nehéz volt,  

 111 főnek semmiféle kockázattal nem járt,  

 72 fő könnyűnek ítélte meg.  

 183 főnek a drogok beszerzése nem bír visszatartó erővel.  
 

 Szerhasználat következményeként: 

 a magatartásváltozást 222 fő  

 a kapcsolatokban jelentkező problémákat 169 fő,  

 a károkozást 95 fő,  
 

 az értékek elvesztését 86 fő,  

 szex-el kapcsolatos gondot 72 fő,  

 baleseteket 45 fő,  

 teljesítményromlást 38 fő, 

 12-12 fő a rendőrséget és a kórházat jelölte be. 
 
 

 A 718 válaszadó diák 50%-a sportolással, barátokkal szereti idejét eltölteni. A másik 50% 
oszlik meg minden egyéb általuk kedvelt tevékenység között. 

 Az online világban szinte minden válaszadó valamilyen módon mozog: napi szinten 24% 
számítógépes játékokkal játszik, 94% internetezik, 80% facebookozik.  

 Naponta 34% aktívan sportol, 21% valami hobbit űz, 10% olvas,  
6% unatkozik.  

 Soha nem sportol 6,5%, soha nem olvas 23%, soha nem megy a barátaival szórakozni 
27% nincs semmilyen hobbyja 24%-nak, soha nem unatkozik 41%. 

 

 Általánosságban önmagával 533 fő elégedett,  

 394 fő tisztában van a jó tulajdonságaival, 

 303 fő pozitívan értékeli önmagát, 

 277 fő értékesnek érzi magát, 

 274 fő jól teszi a dolgát, 

 410 fő nem tartja jónak magát, 

 279 fő többre szeretné magát tartani, 

 153 fő nem büszke magára, 

 85 fő csődtömegnek tartja magát. 
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Néhány kérdés közötti összefüggést is vizsgáltunk, melynek megállapításai a következők: 
 

 Az anyagi körülmény nem befolyásolja a diákok tanulmányi átlagát. 

 Azok a diákok szignifikánsan többet ittak az utolsó egy hónapban, akik elégedetlenek az 
anyával, apával és az osztályfőnökkel való kapcsolatukkal. 

 Azok a diákok többször rúgtak be az utóbbi 30 napban, akik kevésbé elégedettek a 
kapcsolataikkal. 

 Azok a diákok többször szívtak az utolsó 30 napban, akik kevésbé elégedettek a 
kapcsolataikkal. 

 Aki az utóbbi 30 napban többet ivott, az többször részegedett le és több füvet is szívott, 
tehát megállapítható, hogy az utóbbi 30 nap alkohol, fű fogyasztása együtt jár, és 
mindkettő hajlamosít a másikra. 

 Ha van a szűkebb családban olyan személy, aki valamilyen szert fogyasztott az fiatalabb 
életkorban kezdett el alkoholt inni. 

 Akinek van a családjában marihuána fogyasztó, átlag egy évvel korábban kezd el alkoholt 
fogyasztani. 

 Akinek van a családjában marihuána fogyasztó, átlag egy évvel korábban kezd el 
marihuánát fogyasztani (14-15 évesen). 

 Akinek a családjában van valaki, aki pszichiáterhez vagy pszichológushoz jár, átlagosan 
egy évvel korábban kezd el alkoholt fogyasztani (13 évesen). 

 Akinek a családjában volt öngyilkossági kísérlet, átlagosan 0,4 évvel hamarabb kezd el 
alkoholt fogyasztani. 

 Tendencia szinten megállapítható, hogy akik meg tudnak nevezni valamilyen hobbit, 
elfoglaltságot, azok kevesebb alkoholt ittak, kevesebbszer rúgtak be és kevesebb füvet 
szívtak az utóbbi 30 napban. 

 
 
Következtetések: 
 
Az európai 2015-ös ESPAD kutatás eredményeivel összevetve: 
  

 Az európai országok többségében már korábban megfigyelt kedvező változások kis 
késéssel, 2015-ben Magyarországon is megfigyelhetőek. Javuló tendenciát mutatnak a 
dohányzás, az alkoholfogyasztás és az egyéb drogfogyasztás fontosabb mutatói is.  

 A magyar diákok 4 kulcsindikátor tekintetében nem különböznek jelentősen más európai 
országban élő társaiktól: a kannabisz nélküli tiltott szerek, az orvosi recept nélküli 
nyugtatók, az inhalánsok és az új pszichoaktív szerek életprevalenciája hasonló, vagy 
azonos, mint az európai átlag.  

 A valaha kannabiszt használók aránya enyhén elmarad az európai átlagtól.  

 Az előző havi alkoholfogyasztás és rohamivás elterjedtebb a magyar fiatalok körében, és 
jelentősen magasabb Magyarországon az előző hónapban dohányzók aránya is, mint az 
európai átlag. 

 A magyar fiatalok körében az átlagosnál elterjedtebb a szerencsejáték, és valamelyest 
több időt töltenek az interneten. Jóval ritkábban használják az internetet információ 
keresésre, valamelyest ritkábban játszanak és töltenek le filmet és zenét, viszont sokkal 
többet vásárolnak/eladnak, mint az európai átlag.  

 Tendencia szinten a dunaújvárosi diákok körében végzett kutatás is hasonló 
eredményeket mutat. A dohányzás és nyugtatók használatában jobbak az eredmények. 
A marihuánán kívüli egyéb illegális szereket is kisebb számban próbálták ki a válaszadók. 

 Szabadidejüket a dunaújvárosi diákok sportolással és barátokkal szeretik tölteni, de 
számos tevékenységet nevesítettek, amibe szívesen bekapcsolódnának. 

 Jellemző az otthon tartózkodás és az internet használata. 

 A szerhasználat otthon vagy a barátok lakásában a legjellemzőbb, de az utca és a Duna 
part is kedvelt helyszín. 



A dunaújvárosi diákok körében végzett felmérés 2018 

44/34. oldal 

 A szerek beszerzése barátokon, családtagokon keresztül történik, ritkábban idegenektől 
vagy dílerektől. 

 A kapcsolatokban megjelenő figyelem hiány, a szülői labilitás és minta, az önbizalom 
hiánya, hajlamosító tényezőnek számít életprevalencia és szerhasználat szempontjából. 

 A gyerekek, fiatalok életében megjelenő tünetek, így a szerhasználat is a családi 
rendszer, főleg a szülők viselkedésének a tükre.  

 A prevenciós foglalkozások Dunaújvárosban elérik a fiatalok többségét, osztályfőnöki 
órákon több alkalommal, a fiatalok életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazítottan 
téma centrikus, interaktív foglalkozások keretében.  

 Minden típusú prevenciós foglalkozás megjelenik a különböző intézmények 
szakembereinek a bevonásával, így a szükséglet és a kínálat találkozik.  

 Ma Dunaújváros iskoláiból nem kerül ki úgy diák, hogy tanulmányai alatt ne találkozott 
volna szakszerű prevenciós szolgáltatással. A családból hozott mintákat, hatásokat 
azonban nem tudják felülírni ezek a foglalkozások.  

 A szakemberek kompetenciája addig terjed, hogy módszereket, technikákat, 
lehetőségeket mutatnak az arra nyitott fiataloknak. Intézményeket, szakembereket, 
tudnak ajánlani, ahol, és akiktől segítséget kérhet és kaphat, aki igényli azt. A 
gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a városban, napi kapcsolatban vannak az 
intézmények szakemberei egymással. 

 A családokkal kapcsolatba kerülő szakemberek csak azokban az esetekben tudnak 
hatékonyan működni és változást elérni, ahol a családtagok ezt kérik, igénylik és 
elfogadják. 

 A család egy zárt rendszer, működését generációkra visszamenőleg határozzák meg a 
családi minták.  

 Az iskolákban az „ifjúságvédelmi felelős” státusz megszüntetése több szempontból is 
aggályos. 

 Az intézményekben jelentkező szakember hiány, az ebből eredő túlterheltség, kiégés 
veszély is nehézséget okoz. 

Elmondható, hogy a fiatalok szerhasználata leginkább attól függ, hogy milyen hatások érik őket. 
A velük kapcsolatba kerülő felnőttek felelőssége az, hogy olyan mintákat, annyi figyelmet, 
sikerélményt, olyan szórakozási körülményeket biztosítsanak a számukra, amelyek elégségesek 
ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, egészséges,szermentes fiatal életet tudjanak élni és ahol nem egy 
szer adja meg az élményeket.  
A probléma nagyon összetett: a prevenció, kereslet-kínálat csökkentés és kezelés összehangolt 
cselekvése sem garantálja, hogy a családi minták okozta bizonytalanságot sikerül a fiataloknál 
felülírni. Minden helyzet egyéni döntéseket igényel így a felnőttek feladata az, hogy a gyerekek 
számára az életkoruknak megfelelő kockázatmentes tapasztalási lehetőséget adjanak. Ahhoz 
hogy a fiatalok felelősségteljes élet tudjanak élni, akarjanak és tudjanak nemet mondani a nekik 
ártó szerekre, érdekes kíváncsiságot felkeltő, sokszor izgalmasnak tűnő helyzetekre, vagy a 
barátok elvárásával szembe menve döntsenek, a család, szakemberek részéről egyértelmű 
keretekre, szabályokra, a jogok és kötelességek alkalmazására, figyelemre, biztonságra, 
sikerélményre, örömforrásokra, működő kapcsolatokra van szükség minta szinten is. Ha a 
felnőttek jól vannak, egészségesen élnek, akkor a velük kapcsolatban levő gyerekek, fiatalok is 
nagy valószínűséggel képesek lesznek normális életet élni. 
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Melléklet 
 
 

Kérjük, hogy a felsorolt válaszlehetőségek közül jelöld azt, amelyiket megfelelőnek találod.                            
Ha külön nem kérjük, akkor kérdésenként csak egyet jelölj meg!  

Először néhány személyes kérdés  

1.   Nemed:  

1: lány  

2: fiú  

2. Melyik évben születtél? ………………………. 

3. Milyen gyakran csinálod a következő dolgokat? (x-elj minden sorba) 

1: soha; 2: évente néhányszor; 3: havonta 2-szer; 4: legalább hetente 1-szer; 5: naponta 

  1 2 3 4 5 

a) szórakozásból motorozok           

b) számítógépes játékokat játszom           

c) internetezek           

d) aktívan sportolok           

e) könyvet olvasok (nem tankönyvet)           

f) elmegyek este a barátaimmal 
(diszkóba, buliba, stb) 

          

g) más hobbikkal foglalkozom (pl 
zenélek, rajzolok, írok) 

          

h) online fogadást kötök           

i) csak úgy lődörgök           

j) Facebookozok vagy más közösségi 
oldalon vagyok 

          

4. Az utóbbi 30 napban hány teljes tanítási napot hagytál ki? Írd ide a számot:……… 

5. Az elmúlt félév végén milyen volt a tanulmányi átlagod?  

Számmal, egy tizedes pontossággal írd ide:…………… 

6. Mit gondolsz, a korosztályodhoz képest hogyan teljesítesz az iskolában?  

1: nagyon jól, valószínűleg a legjobbak között vagyok  

2: jóval az átlagos fölött  

3: az átlagos fölött  

4: átlagosan  

5: az átlagos alatt  

6: jóval az átlagos alatt  

7: rosszul, valószínűleg a legrosszabbak között vagyok  
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A kérdőív következő része a cigarettával, az alkohollal és különböző egyéb drogokkal foglalkozik. 
Mostanában igen sokat beszélnek ezekről a dolgokról, de nagyon kevés a megbízható információ, 

sok mindent nem tudunk még most sem a korodbeli fiatalok tapasztalatairól, véleményéről. Reméljük 
valamennyi kérdésre tudsz válaszolni, de ha van köztük olyan, amelyiket érzésed szerint nem tudsz 

őszintén megválaszolni, szeretnénk, ha egyszerűen csak üresen hagynád. Ne feledd, hogy 
válaszaidat teljesen bizalmasan kezeljük, soha nem fognak összekapcsolódni neveddel, vagy 

osztályoddal.  

Először néhány kérdés a dohányzásról.  

7. Hány alkalommal dohányoztál életed során?  

1: egyszer sem  

2: egyszer-kétszer  

3: hatszor-kilencszer  

4: legalább hússzor 

5: 40-szer vagy többször  

8. Mennyi cigarettát szívtál az elmúlt 30 nap alatt? 

1: egyáltalán nem  

2: egy cigarettánál kevesebbet hetente  

3: egy cigarettánál kevesebbet naponta  

4: napi  maximum 5 szálat  

5: napi 6-10 szálat  

6: naponta maximum 20 szálat  

7: naponta több mint 20 szálat  

A következő kérdések a szeszesitalokról szólnak, beleértve a sört, a bort és az égetett szeszeket.  

9. Hány alkalommal fogyasztottál szeszesitalt életed során?  

1: 0-szor  

2: 1-2-szer  

3: 3-5-ször  

4: 6-20-szor  

5: 20-nál többször 

10. Hány alkalommal fogyasztottál szeszesitalt az utóbbi 30 napban? 

1: 0-szor 

2: 1-2-szer 

3: 3-5-ször 

4: 6-10-szer 

5: 10-nél többször 

11. Hol voltál, amikor utoljára alkoholt ittál?   

2: otthon  

3: valaki másnak a lakásán  

4: utcán, parkban, vagy más közterületen  

5: kocsmában, bárban, sörözőben  

6: diszkóban  

7: étteremben 

8: más helyen (írd ide:) ………………………… 
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12. Amikor utoljára alkoholt fogyasztottál, ittál- e energiaitalt is? Ha igen, mennyit?  

1: soha nem iszom energiaitalt  

2: amikor utoljára ittam, nem ittam energiaitalt 

3: egy doboznál kevesebbet 

4: 1-2 dobozzal 

5: 3 dobozzal, vagy többet 

13. Gondolj vissza az előző 30 napra. Hányszor fordult elő veled, hogy saját fogyasztásodra bort, 
sört, vagy tömény italt vásároltál üzletben, áruházban stb? 

1: 0-szor  

2: 1-2-szer  

3: 3-5-ször  

4: 6-10-szer  

5: ennél többször  

14. Az elmúlt 30 napban hány alkalommal ittál meg egymás után 5 vagy több italt? (Egy italnak felel 
meg másfél dl bor, vagy fél liter sör, vagy fél dl égetett szesz, illetve egy koktél!)  

1: 0-szor  

2: 1-2-szer  

3: 3-5-ször  

4: 6-10-szer  

5: ennél többször 

Hányszor fordult elő veled, hogy berúgtál? 

15. Életed során 

1: 0-szor  

2: 1-2-szer  

3: 3-5-ször  

4: 6-20-szor  

5: ennél többször  

16. Az utóbbi 30 napban  

1: 0-szor  

2: 1-2-szer  

3: 3-5-ször  

4: 6-10-szer  

5: ennél többször  

17. Az alábbi 5 fokú skálán jelöld be (karikázd be), hogy mennyire voltál részeg, amikor utoljára 
berúgtál!  

1=egyáltalán nem                               5=öntudatlanságig részeg voltam 
 

 1 2 3 4 5 

18. Mennyire tartod valószínűnek, hogy a következő dolgok megtörténhetnek veled, ha iszol?  

1=egyáltalán nem valószínű; 2=esetleg; 3=valószínű; 4=nagyon valószínű; 5=biztos megtörténne 

  1 2 3 4 5 

a) Ellazulnék, feloldódnék           

b) Boldognak érezném magam           

c) Elfelejteném a problémáimat           
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d) Menőbbnek és szókimondóbbnak 
érezném magam 

          

e) Nagyon jól szórakoznék           

f) Problémám lenne a rendőrséggel           

g) Ártanék vele az egészségemnek           

h) Nem tudnám abbahagyni az ivást           

i) Másnapos lennék           

j) Olyat tennék, amit később 
megbánnék 

          

k) Betegnek érezném magam           

19. Általában mennyi italra van szükséged ahhoz, hogy berúgjál? (Egy italnak felel meg másfél dl 
bor, vagy fél liter sör, vagy fél dl égetett szesz, illetve egy koktél!)  

1: soha nem ittam alkoholt  

2: soha nem voltam részeg  

3: 1-2 italra 

4: 3-4 italra 

5: 5 vagy több italra  

Most más témára térünk át. Az alábbiakban különböző gyógyszerekről és drogokról kérdezünk. 
Kérjük, továbbra is segítsd munkánkat azzal, hogy minél több kérdésünkre őszintén válaszolsz! Ha 
következő kérdésekben szereplő kifejezések valamelyikét nem ismered, a kérdőív elején található 

szótárt hívhatod segítségül. Más problémád, kérdésed esetén kérd munkatársunk segítségét!  

20. Előfordult-e veled, és ha igen hányszor, hogy nyugtatót fogyasztottál orvosi javaslat nélkül?  

1: nem fordult elő 

2: 1-2 alkalommal 

3: 3-5 alkalommal 

4: 6-10 alkalommal 

5: 10-nél többször 

21. Szedtél-e valaha nyugtatót azért, mert az orvos írta fel neked? 

1: soha       
2: igen, de kevesebb, mint 3 hétig       
3: igen, 3 hétig vagy tovább       

22. Előfordult-e veled, és ha igen, hányszor, hogy marihuánát (füves cigit, vadkendert) fogyasztottál, 
az utóbbi egy évben? (Egy választ jelölj!)  

1: nem fordult elő 

2: 1-2 alkalommal 

3: 3-10 alkalommal 

4: maximum 20 alkalommal 

5: 20-40 alkalommal 

6: 40-nél többször 

23. Előfordult-e veled, és ha igen, hányszor, hogy marihuanát (füves cigit, vadkendert) fogyasztottál, 
az utóbbi 30 napban? (Egy választ jelölj!)  

1: nem fordult elő 

2: 1-2 alkalommal 

3: 3-10 alkalommal 

4: maximum 20 alkalommal 
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5: 20-nál többször 

24. Biztos voltál benne, hogy amit marihuánás ciginek gondolsz, abban valóban marihuána van?  

1: nem fogyasztottam 

2: biztos voltam 

3: nem voltam biztos 

25. Előfordult-e veled, és ha igen, hányszor, hogy az alábbi szereket fogyasztottad az utóbbi egy 
évben?  

  1 2 3 4 5 6 

  
nem 

fordult elő 
1-2       

alkalom 
3-10 

alkalom 
max. 20 
alkalom 

20-40 
alkalom 

40-nél 
többször 

a) LSD (bélyeg)/ mágikus 
gomba 

            

b) amfetamin (szpíd)/ 
kokain 

            

c) heroin vagy más opiát 
(pl. máktea) 

            

d) extasy (eki, bogyó)/ 
folyékony extasy 

            

e) szipu (oldószer, 
ragasztó gőz) 

            

f) spice (szpájsz)/ biofű             

g) „Gina”             

h) „kristály” (penta, 
pentakristály) 

            

i) egyéb 
szer:_______________ 

            

j) több szer együttes 
fogyasztása 

            

26. Kipróbáltad valaha az alábbi szereket? Ha igen, hány évesen próbáltad először? (Kérlek a 
megfelelő oszlopba tegyél x-et, vagy írd be, hány évesen próbáltad ki az adott szert!) 

  1 2 

  
nem 

próbáltam 
soha 

próbáltam- 
___évesen 

a) dohányzás, cigaretta     

b) alkohol     

c) nyugtatók/hangulatjavítók orvosi javaslat nélkül     

d) marihuána (füves cigi, vadkender)     

e) LSD (bélyeg) vagy mágikus gomba     

f) amfetamin („szpíd”) vagy kokain     

g) heroin vagy más opiát (pl. máktea)     

h) extasy/ folyékony extasy (eki, bogyó)     

i) szipuzás, ragasztó, patron szívása     
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j) spice („szpájsz”), biofű     

k) Gina     

l) kristály (penta, pentakristály)     

m) más cigarettába csavarható drog, kérlek írd ide a nevét: 
__________________________________ 

    

n) más néven futó por, melyet fel kell szívni, kérlek írd ide a nevét: 
__________________________________ 

    

ny) más néven futó anyag, melyet be kell szúrni, kérlek írd ide a nevét: 
__________________________________ 

    

o) más néven futó drog, melyet italba kell keverni, kérlek írd ide a nevét: 
__________________________________ 

    

27. Az alkoholt hol iszod/ittad legtöbbször? 

1: soha nem iszom 

2: otthon 

3: barátom lakásán 

4: szórakozóhelyen 

5: utcán, parkban, Duna-parton 

6: iskolában 

7: más helyen, írd ide, hol: …………………………….. 

28. A fentebb felsorolt drogokat (a nyugtatót is beleértve) hol használod/használtad legtöbbször? 

1: soha nem használok drogokat 

2: otthon 

3: barátom lakásán 

4: szórakozóhelyen 

5: utcán, parkban, Duna-parton 

6: iskolában 

7: más helyen, írd ide, hol: ………………………………. 

29. A fentebb felsorolt drogokat honnan szerzed/szerezted be általában?  

1: soha nem használok drogokat 

2: dílertől 

3: barátomtól, haveromtól 

4: szórakozóhelyen idegentől 

5: idősebb testvértől 

6: netről rendelem 

7: felnőttektől (családtag, barátod családtagja) 

8: más helyen, írd ide, hol: ……………………………….. 

Szeretnénk valamit megtudni arról, hogy az emberek miért kezdenek el valamilyen drogot 
fogyasztani. Kérjük, gondolj vissza a legelső alkalomra, amikor bármiféle drogot használtál, és írjál 

róla. Hadd mondjuk el ismét, hogy a válaszokat a lehető legnagyobb diszkrécióval kezeljük.                         
A neved nem szerepel a kérdőíven, és senki nem fogja megpróbálni kitalálni azt.  

30. Melyik drogot használtad, amikor először próbáltál ki valamilyen drogot? (Csak egyet jelölj be, 
azt amit legelőször használtál!)  

1: soha nem próbáltam semmilyen drogot  

2: nyugtatót orvosi javaslat nélkül  

3: marihuánát (füves cigit) 
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4: LSD-t (bélyeg) 

5: amfetamint (“szpíd”) 

6: kokaint  

7: heroint vagy más opiátot (pl. máktea)  

8: ecstasyt vagy folyékony extasyt (GHB, eki, bogyó) 

9: mágikus gombát  

10: altatót (orvosi javaslat nélkül)  

11: szipuzást  

12: biofüvet, spice-ot (“szpájsz”) 

13: Ginát 

14: kristályt 

15: valami mást: írd ide:………………….. 

16: nem tudom mi volt az 

31. Miért próbáltad ki? (Több választ is bejelölhetsz!)  

1: soha nem próbáltam ki a fent felsorolt szereket  

2: jól akartam érezni magam  

3: nem akartam kilógni a társaságból  

4: nem volt semmi más dolgom  

5: kíváncsi voltam  

6: meg akartam feledkezni a problémáimról  

7: oldani akartam a gátlásaimat 

8: menőbb akartam lenni 

9: más miatt (írd ide!) ……………………….. 

10: nem emlékszem 

32. Most gondolj vissza az utolsó alkalomra, amikor drogot használtál. Mennyire volt nehéz 
hozzájutnod a szerhez?  

1: soha nem használtam drogokat 

2: nagyon nehéz volt hozzájutni, nagyon kockázatosnak éreztem 

3: kicsit nehéz volt 

4: inkább könnyű volt 

5: egyáltalán nem járt semmilyen kockázattal hozzájutni 

33: Véleményed szerint a barátaid közül hány olyan van, aki:  

  1 2 3 4 

  egy sem 
néhány                  

(1-3) 
sok                     

(4-10) 
legtöbb               

(10 felett) 

a) cigarettázik         

b) rendszeresen alkoholt fogyaszt (a minden hétvége 
is rendszeresnek számít) 

        

c) rendszeresen valamilyen drogot fogyaszt         

34. Előfordult-e veled bármelyik a következő problémák közül, alkohol-vagy drogfogasztás miatt? 
(Több választ is jelölhetsz!)  

1: veszekedtem, vagy vitatkoztam  

2: dulakodtam, verekedtem  

3: baleset vagy sérülés ért  

4: pénzt vagy más értékes dolgot elvesztettem 

5: kárt tettem ruháimban vagy más dolgomban 
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6: problémáim voltak a szüleimmel 

7: problémáim voltak a barátaimmal 

8: problémáim voltak a tanáraimmal  

9: rosszabb volt a teljesítményem az iskolában vagy a munkámban 

10: kiraboltak, megloptak 

11: problémám volt a rendőrséggel  

12: kórházba, detoxikálóba vagy krízisosztályra kerültem  

13: olyan szexuális kapcsolatom volt, amit másnap megbántam 

14: óvszer nélkül teremtettem szexuális kapcsolatot  

A következő néhány kérdés a dunaújvárosi szabadidő eltöltési lehetőségekre vonatkozik. Ezekkel a 
kérdésekkel azt próbáljuk felmérni, hogy a te korosztályod milyen várossal lenne elégedett, és 

hogyan tudnánk abban segíteni, hogy hasznosabban, élvezetesebben tölthessétek el a 
szabadidőtöket. Emellett arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a dohányzás-, alkohol-és drogprevención 
belül miben tudnánk nektek segíteni, mi lenne az igényetek, milyen információkra és foglalkozásokra 

lenne szükségetek.  

35. Mit szoktál csinálni iskola után? (Többet is bejelölhetsz!) 

1: otthon vagyok és olvasok, tanulok 

2: otthon vagyok és online játszom 

3: otthon vagyok és facebookon, instán vagy más közösségi oldalon chatelek 

4: dolgozom (diákmunka, családi vállalkozás stb.) 

5: aktívan sportolok 

6: utcán lődörgök a haverokkal 

7: barátoknál, haveroknál vagyok 

8: szórakozóhelyen vagyunk a barátokkal 

9: hobbimmal foglalkozom (írd ide, hogy mi az)……………………………. 

10: mást csinálok (írd ide, hogy mit)…………………………………………… 

36. Mit szeretnél csinálni iskola után a szabadidődben, mit tartanál értelmes elfoglaltságnak? 

(írd ide pár szóban)…………………………………………………………………………………………. 

37. Az alábbiak közül melyik lehetőséget vennéd igénybe szívesen iskola után? (Többet is 
bejelölhetsz!) 

1: ifjúsági klub (babzsákok, csocsó, ping-pong stb.) 

2: e-sport klub (online játékok közösségben) 

3: sportpályák használata (műfüves pálya, tenisz pálya, kosárlabda pálya stb.) 

4: extrém sport pálya  

5: kreatív kézműves műhely  

6: józan kávézó (alkoholmentes kávézó, teák, forró csoki stb. olvasási lehetőséggel, wifivel) 

7: közösségi kulturális programok (mini koncertek, könyvbemutatók, beszélgetések meghívott előadókkal 
stb.) 

8: más lehetőség (írd ide, hogy mi)………………………………………………….   

38. Az iskolai dohányzás-, alkohol- és drogprevenciós foglalkozások melyik eleme hasznos/érdekes 
számodra? (Többet is bejelölhetsz!) 

1: egyik sem 

2: információ átadás előadás formájában (a drogokról, hatásukról, előfordulásukról) 

3: önismereti feladatok 

4: egy felépülő függő beszámolója önmagáról, a szerhasználatáról és a leszokásról 

5: beszélgetés a szakemberekkel, kérdés feltevés 
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6: beszélgetés egy felépülő függővel, kérdés feltevés 

A következő néhány kérdés a családodra vonatkozik. Ha többnyire nevelőszülők vagy valaki más 
nevelt, akkor kérjük, hogy válaszaid rájuk vonatkozzanak. Ha például édesapád és nevelőapád is 

van, akkor arra gondolj, akinek nagyobb szerepe volt a nevelésedben. 

39. Mi az édesanyád (nevelőanyád) legmagasabb iskolai végzettsége?  

1: általánosnál kevesebb  

2: 8 általános  

3: szakmunkásképző  

4: érettségi  

5: főiskolai vagy egyetemi diploma  

6: nem tudom, vagy nincs anyám  

40. Véleményed szerint másokhoz képest mennyire jó körülmények között él a családod?  

1: magasan a legjobbak között van 

2: sokkal jobb az átlagnál 

3: valamivel jobb az átlagnál 

4: átlagos 

5: valamivel rosszabb az átlagnál 

6: sokkal rosszabb az átlagnál 

7: a legrosszabbak között van 

41. Mi az édesapád (nevelőapád) legmagasabb iskolai végzettsége?  

1: általánosnál kevesebb  

2: 8 általános  

3: szakmunkásképző  

4: érettségi  

5: főiskolai vagy egyetemi diploma  

6: nem tudom, vagy nincs apám  

42. Van-e a szűkebb családodban olyan személy, aki: (Több választ is jelölhetsz, karikázd be, amelyik 
van a családodban) 

1: hetente legalább 4-szer, vagy naponta alkoholt fogyaszt 

2: valamilyen nyugtatót, hangulatjavítót vagy altatót szed rendszeresen 

3: marihuanát (füves cigit) szív 

4: valamilyen más drogot fogyaszt  

5: pszichiáterhez, pszichológushoz jár 

6: volt már öngyilkossági kísérlete 

7: öngyilkosságban meghalt 

43. Mennyire vagy általában megelégedve az alábbi kapcsolataiddal?  

  1 2 3 4 

  
nagyon 

elégedett 
vagyok 

elégedett 
vagyok 

elégedett is 
meg nem is 

egyáltalán 
nem vagyok 

elégedett 

a) anyáddal való kapcsolatoddal         

b) apáddal való kapcsolatoddal         

c) barátaiddal való kapcsolatoddal         
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d) osztálytársaiddal való kapcsolatoddal         

e) osztályfőnököddel való kapcsolatoddal         

44. Az alábbiakban néhány állítást sorolunk fel, amit magaddal kapcsolatban érezhetsz. Karikázd be 
annak a számát, ami rád vonatkozik! (Több választ is jelölhetsz!) 

1: általánosságban elégedett vagyok a magammal  

2: néha azt gondolom, hogy egyáltalán nem vagyok jó  

3: úgy érzem, hogy számos jó tulajdonságom van  

4: képes vagyok arra, hogy olyan jól tegyem a dolgaimat, ahogy azt az emberek többsége teszi  

5: úgy érzem, nem sok mindenre lehetek büszke  

6: néha meg vagyok győződve arról, hogy hasznavehetetlen vagyok  

7: úgy érzem, legalább olyan értékes vagyok, mint mások  

8: úgy érzem, hogy többre kellene tartanom magam  

9: mindent egybe vetve egy csődtömeg vagyok  

10: pozitívan értékelem, kedvelem magam 

 
 
 


