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I. Bevezetés 

 

Az EBESZ  (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) 2010 –ben Szerbiában végzett 

felmérést, amelyben  arra kereste a választ, hogy a polgárok biztonságérzetét mi minden 

veszélyezteti. A válaszok között első helyen szerepelt  a drog jelenléte és használata, illetve a 

használat következményeiből eredő veszély. Nagyon fontos, hogy társadalmunkban 

tudatosodik  a drogveszély, a használat közetkezményéből eredő veszteség, a függőség 

következményének az ára. Ha ismerjük a problémát és méreteit, akkor tudjuk tudatosan 

felvenni vele a harcot, elkészíteni a hozzá szükséges stratégiát és akciótervet.  A probléma 

globális, de megközelítésének eszköztára rendkívül széles palettán mozog.  Ezen eszköztár, 

program megismerése, a tapasztalatok megosztása, a gyakorlat integrálása hozhat eredményt 

és kínálhat megnyugtató prevenciós és kezelési  keretet egy –egy közösségnek.  

A 2012- es évben a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és 

Gyermekjóléti Központ és a szabadkai Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány közös 

Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Drog 

nem ismer határokat címmel indított programja pontosan ezt a célt szolgálja. Megismerni a 

két ország globális felkészültségét a drogproblémára (stratégiák, jogszabályok, 

drogcsempészés megakadályozásának gyakorlata stb)  valamint  a két határmenti kistérségre 

koncentrálva, Szabadka illetve Homokhát és Szeged drogmegelőzési, - kezelési  programjait 

megismerve segítse a pozitív eredményeket felmutató gyakorlat meghonosodását mindkét 

oldalon. 

 

I. Stratégiai kezelés 

 

Túl vagyunk már azon tény felismerésén, hogy a drogok- közvetlen vagy közvetett úton – 

egyre inkább jelen vannak életünkben. A drogveszély tudatosítása, saját, egyéni szemlélet 

kialakítása a drogokkal szembeni ellenálásra, a társadalom legszélesebb köreit érinti. Fontos a 

közös és egyedi stratégiák kialakítása a mentális egészség megőrzése céljából. Ennek 

kialakítása olyan feladat, amelyből a társadalom minden része ki kell vegye a részét, az 
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államvezetéstől a önkormányzatok szintjéig, a különböző intézményeken, civil 

szerveződéseken át az iskolákig, a családoktól a fiatal egyénig. El kell érnünk, hogy 

fiataljaink tudatosan és felelőségteljesen tudjanak reagálni a drog által nyújtott kihívásokra. 

Egységes Európai Úniós stratégia 2005 óta létezik és a 2005-2012-es időintervallumra 

vonatkozik. Fontos, hogy egységes szerkezet és egységes célrendszer határozódjon meg és ne 

hiányozzék az objektív mérce felállítása  Úniós és  tagországi szinteken is. Ez még a jövő 

feladata. Azonban a globális probléma kezelésében fontos szerepet kapnak a nemzetközi és 

regionális kapcsolatfelvételek, együttműködések.  

     Magyarország 

Magyarország első Nemzeti Drogstratégiáját 2000-ben hozta meg és 2008- ig volt érvényben. 

A második staratégia 2009- ben lett elfogadva, de 2010- ben vissza lett vonva és a 2012- 2020 

időszakra új stratégia lett elfogadva.1 Az aktuális helyzetet a cannabis, anfetamin és kokain 

származékok használatának növekedése, míg az ópiátszármazékok használatának csökkenése 

jellemzi. Új kihívás az új típusú ún. designer drogok megjelenésének és használatának 

exspanziója. Az első kipróbálás egyre fiatalabb korosztályt érint.  

A 2012-2020 időszakára vonatkozóan új koncepcióként jelenik meg az egészség – promóció 

szemlélete, amely az egészséges életmódot helyezi előtérbe a betegség koncepcióval 

szemben. Ez a szemlélet előfeltételezi a felépülésbe való hitet. Üzeneteit is ezzel a céllal 

közvetíti:  mindenki felelős a saját döntéseiért. A nem szerhasználóknak küldött üzenet, hogy 

jó úton vannak, a kipróbálóknak, hogy kockázatot vállalnak, a függőknek, hogy van remény, a 

szakembereknek pedig, hogy szükség van rájuk. Először jelenik meg a stratégiában a Kárpát – 

medencei hatókör kérdése, nem izolálva  ez által a drogprobléma kezelését a szűk 

országhatáron belülre.2 

      Szerbia 

Szerbia első drogstartégiája 2009-ben lett elfogadva és 2013- ig érvényes. Vajdaság Autonóm 

Tartomány a maga stratégiáját 2011 végén fogadta el és 2014- ig érvényes. Az aktuális 

                                                                 
1 Dr. Grezsa Ferenc- A magyar nemzeti drogstratégia című előadása, IPA, Szabadka, 2011.  
 
2 Nemzeti drog stratégia 2012-2020 tervezet 
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helyzetelemzés szerint nő a drogkínálat, különösen a szintetikus drogok tekintetében. 

Folyamatosan nő a drogfogyasztás, különös tek intettel a szintetikus drogokra. Jellmző a 

politoxikománia. Csökken a kipróbálás korhatára. A droghasználat független a földrajzi 

elhelyezkedéstől és a társadalmi rétegződéstől. A 2009- es tartományi felmérés : Fiatalok 

életminősége – stresszkiváltók és megküzdés (Kvalitet života mladih – izvori stresa i načini 

njihovog prevazilažnja”, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u saradnji sa FF Novi 

Sad, Odsek za psihologiju) adatai szerint a fiatalok 98% tudja hogyan tudna droghoz jutni, 

amennyiben szüksége lenne rá. 

A stratégia célul tűzi ki az egészséges élet elősegítését és megőrzését valamint a 

droghasználat és az ebből eredő következményeknek a csökkentését. Beavatkozási területként 

a koordinációt jelöli meg a társadalom különböző tényezői között. Ezen felül a kereslet és 

kínálat csökkentését, a tájékoztatás, kutatás, feldolgozás hatékonyságának a növelését, illetve 

a nemzetközi kapcsolatok bővítését célozza meg.  

Külön nehézségét adja a stratégia  hatékony kivitelezésének, hogy a feladatok és hatáskörök 

teljes egészében megoszlanak a különböző minisztériumok és intézmények  között és egyetlen 

szerv sincs kinevezve, aki koordinálná, átlátná ki mit és mennyit tesz a st ratégiai feladatok 

mentén. Pénzügyi akadályok okán ugyancsak átláthatatlanná, ad hoc-ká válik egy- egy 

tevékenység és működési modell.3  

 

II. Drogprevenció és –kezelés a határmenti régióban 

 

A határon átnyúló együttműködésünk keretében Szabadka (Szerbia) és a Homokháti 

Kistérség, valamint Szeged (Magyarország) lett feltérképezve, ami a drogmegelőzés, -kezelés 

intézményes és civil lehetőségeit illeti. Alább, az Összegzés-ben felsorolt intézmények 

képviselői a project egy éve alatt több alkalommal találkoztak, osztották meg tapasztalataikat 

és segítették egymás munkáját. 

 

                                                                 
3 Nemzeti Drogstratégia a Szerb Köztársaságban 2009-2013 
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    Szabadka 

Szabadka városa évek óta országos szinten is élen jár a drogprevenció kezelésének 

kérdésében. Az országos stratégia is elsősorban a megelőzés területén lát elő hatásköröket az 

önkormányzatok irányában. A város több mint tíz éve működteti a Városi Képviselőtestület 

által kinevezett Drogmegelőzési Bizottságot, melyek tagjait négy éves mandátummal nevezik 

ki. A testület feladata nyomon kísérni a városban a droggal kapcsolatos kérdéseket. Feladata a 

prevenciós- és kezelő programok koordinálása és anyagi segítése, a közvélemény 

tájékoztatása és figyelem felkeltése a témával kapcsolatban. Lényeges eleme a megelőzésnek, 

hogy egységes keretben kezeli az legális és illegális drogok problémáját. Az alkohol és 

dohányzás megelőzése éppolyan jelentőséggel van jelen mint a drognak nevezett illegális 

szerekkel szembeni szemlélet- és nézőpont kialakítás.  

Ugyancsak a Városi Képviselőtestület 2005-ben hozott döntése nyomán alakult meg 

Szabadkán az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány, amely az iskolások teljes generációit 

bekapcsolva végez drogprevenciós tevékenységet. Deklarált feladata többek között az is, hogy 

a többi drogprevencióval is foglalkozó intézmény és civil szervezet munkáját koordinálja és 

egy olyan prevenciós háló kialakítását, működését segítse, amely átfogó módon van jelen a 

városban. Ezzel az koordinálással sikerült elérni, hogy egységes szerkezet alakult ki 

drogmegelőzés tekintetében, és a te ljes iskolás korosztályt lefedjék a programok. Ezek 

lényeges eleme, hogy az általános iskolás és középiskolás korosztályt is átfogja és 

rendelkezésre áll szerb és magyar nyelven egyaránt.  

Az egyeztetés eredményeként a következő rendszer alakult ki Szabadkán. A 23 általános 

iskolában, beleértve a sérült gyermekek és siketek iskolaközpontját is, 6. osztályban az 

Egészségház Védőnői Szolgálata tart előadást a drog veszélyeiről. Ugyanezen korosztály 

számára évente három iskolában műhelymunkák keretében dolgoznak a legális és illegális 

drog kérdésével a Caritas szervezésében. A 7. osztályosokat többnapos kortárs 

drogprevenciós képzésbe vonja be az Egészségház keretein belül működő Fiatalok 

Szaktanácsadója. A képzésre minden 7-es osztályból 5 gyermek kapcsolódik be.  

A 8. osztályosok szervezett módon látogatnak az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 

Metamorphosis-drog című interaktív, multimediális kiállítására, amely keretében két órás 

interaktív beszélgetésen vesznek részt pszichológus, pedagógus vezetésével és járják körül a 
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drogkérdést,- problémát a kezdetektől a szenvedélybetegségig. Ugyanez a kiállítás teremt 

kitűnő lehetőséget szülőkkel, pedagógusokkal való beszélgetések kialakításában és 

problémaérzékenységük növelésében.  

A város 8 középiskolájának elsős diákjaihoz ismételten a Védőnői Szolgálat munkatársai 

látogatnak el drogtémakörben, majd a 2 . illetve 3. osztályosokkal ismét az Exspecto 

drogkiállításán találkozunk. Évente több alkalommal lejött szenvedélybetegekkel való 

találkozásokat tribünöket is szervez az alapítvány középiskolások számára.  

Fontos preventív program a Klub 21 – Pozitív Kommunikációért Egyesület keretében nyolc 

helyszínen működtetett hétvégi, éjszakai sportklubb, ahová elsősorban felsős általános 

iskolások járnak, és szervezett, biztonságos körülmények között szórakozhatnak az utca 

kihívásaival szemben. 

Drogkezelés tekintetében kevésbé kiépített a hálózat. A Városi Kórház pszichiátriai osztálya 

az a hely, ahol sürgősségi ellátás folyik, illetve ahol segítik a kitisztulást illetve a fizikai 

függőség állapotának megszűnését. További ellátásra nem képzett az intézmény, bár évekkel 

ezelőtt felmerült, hogy egy metadon központ létrehozása indokolt lenne.  

Szenvedélybetegek kezelésére irányuló szaktanácsadást, koordinációt végez az Exspecto 

illetve pszichoterápiás segítséget nyújt szükség szerint. Önsegítő kiscsoportot is vezet 

szenvedélybetegek hozzátartozói számára.  

A Hosana Szenvedélybetegeket Segítő Közösség az egyetlen drogrehabilitációs hely a város 

területén. A római katolikus egyház keretében működő tanya 12 férfi beteg befogadására 

alkalmas és három éves, bentlakásos munka- és imaterápiás lehetőséget kínál a gyógyulni 

kívánóknak. 

      Homokháti Kistérség és Szeged 

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 

keretén belül működik Mórahalmon a Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye, amely 

20 fő számára biztosít nappali szenvedélybeteg ellátást. A Minessota-programon alapuló 

kezelés csoportfoglalkozásokat jelent rögzített hetirend szerint. Munkájuk kiterjed a 

szenvedélybetegek hozzátartozóinak szaktanácsadására illetve a kistérség iskoláiban kifelytett 
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prevenciós tevékenységre is. Elsősorban lejött szenvedélybetegekkel való találkozókat, 

beszélgetéseket szerveznek iskolásoknak.4 

Szegeden a Dr. Farkasinszki Terézia Ifjúsági Drogcentrum egyesíti a prevenciós 

tevékenységet, tanácsadást, nappali járóbeteg ellátást és a rehabilitációs ellátást is.  Prevenciós 

céljuk a korai elérés és alacsonyküszöbű közösségi ellátás, amit számos programjukon 

keresztül szeretnének elérni (utcai szociális munka, Déli- party szervíz, Fű-vész Klub, célzott 

prevenciós programok). Szenvedélybeteg kezelési részlegük a Drogambulancia, ahol metadon 

és suboxon terápiát is alkalmaznak, illetve a Szenvedélybeteg Rehabilitációs Centrumuk, ahol 

bentlakásos munkaterápiát kínálnak a gyógyulni kívánóknak. 5   

Széleskörű prevenciós tevékenységük, illetve kortárssegítő volontőr hálózatuk kiépítettsége 

révén folyamatos ifjúsági programokat szerveznek „védett“ környezetben, illetve jelen tudnak 

lenni minden olyan rendezvényen, ahol nagy számú fiatal jelen van és velük együtt a drog is. 

Számos szórakozóhelyen, partyn, fesztiválokon képviseltetik magukat és fejtenek ki primer és 

szekunder prevenciós tevékenységet. 

A Szegeden működő Kiút Alapítvány anonim alkoholisták és anonim narkósok csoportja. 

Hetente két alkalommal biztosítják tagjaiknak és a gyógyulni kívánóknak a védett találkozást, 

ahol megoszthatják egymással félelmeiket, nehézségeiket, örömeiket, sikereiket. Az önsegítő 

csoport nagyon jelentős segítség a kezelésből már kikerült szenvedélybetegeknek, hogy 

megőrizzék absztinenciájukat és segíti őket a felépülésben, a függőségek nélküli élet 

megtalálásában, stabilizálásában. 

 

 

 

 
                                                                 
4 Tóthné Szabó Krisztina- Szenvedélybetegellátási térkép Mórahalmon és környékén című 

előadása,IPA, Szabadka, 2011 

5
 Arany Zoltán- Az Ifjúsági Drogcentrum prevenciós munkája az integrált ellátás tükrében 

című előadása, IPA, Szabadka, 2011.  
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III. Droghasználat – ESPAD 2011 

 

Az ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs – Európai 

iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról) 1994-ben kezdte 

munkásságát. Az első adatfelvételre 1995-ben került sor 26 európai ország részvételével. 

Magyarország már a kezdetektől részt vett a kutatásokban, míg Szerbia 2008-ban csatlakozott 

első ízben. A 2011-ben készült felmérésben már  37 ország kapcsolódott be, köztük Szerbia és 

Magyarország is. A program célja a 15 és 16 éves fiatalok dohányzási, alkohol és 

drogfogyasztási szokásainak megismerése és a tendenciák felismerése. Lényeges eleme az 

országonkénti feldolgozás és összehasonlítás. A 2011- es felmérésben több mint 100.000 

fiatal vett részt a 4,6 milliós 1995-ben született populációból.  Az országos jelentések  

egyenként még nem elérhetők, de a nemzetközi jelentés a fő tendenciákkal már publikus.  

Cigarettázás vonatkozásában jellemző, hogy a kutatásban részt vettek 54%-a már dohányzott 

életében, 28%-uk 30 napon belüli fogyasztásról számolt be, 2%-kuk pedig napi egy dobozzal 

fogyaszt. 

Az alkoholfogyasztás tekintetében a vizsgáltak 87%-ka életében már legalább egyszer 

fogyasztott alkoholt. A nemek szerinti eloszlást tekintve a fiúknál gyakoribb az alkohollal 

való visszaélés, mint a lányoknál. Az országok nagy többségében a fiúk közkedvelt itala a sör, 

míg a lányok a tömény italokat részesítik előnyben. A vizsgált populáció 12% volt már részeg 

13 éves kora előtt. A két legutóbbi felmérést tekintve 4 országban nőt nagymértékben az 

alkoholfogyasztás a cél populáció tekintetében: Ciprus, Görögország, Magyarország és 

Szerbia.  

 

A drogokat a fiúk 21%, míg a lányok 15%-ka próbálta már ki élete során. A tiltott szerekkel 

való visszaélés jelentősen változik országonként. A kutatásban részt vett fiatalok között 

leggyakoribb a cannabis termékek fogyasztása, illetve az összes többi droghoz képest messze 

a legpopulárisabb szer. 

Szerbia a 2011- es kutatásban az ESPAD által kimutatott átlageredmények alatt teljesít. 

Egyetlen mutatóban, a gyógyszerek fogyasztási gyakoriságában lépi át az ESPAD átlagot. 

Dohányzás, alkoholfogyasztás és drogfogyasztás tekintetében is valamelyest az átlag alatt 

helyezkedik el. Ugyanez sajnos nem mondható el a magyarországi fiatalok szokásaira. A 
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magyarországi fiatalok a többi ország átlagához képest többen dohányoznak, fogyasztanak 

alkoholt és drogoznak. 

 

1. Ábra- Magyarország, Szerbia és az ESPAD átlag eredményeinek összehasonlítása  

 

Forrás: Saját készítés a The 2011 ESPAD Report alapján 

 

Jelmagyarázat: 

a.- Cigaretta használata az elmúlt 30 napban (Cigarette use past 30 days)  

b.- Alkoholfogyasztás az elmúlt 30 napban (Alcohol use past 30 days)  

c.- Gyakori alkohol fogyasztás az elmúlt 30 napban(Heavy episodic drinking past 30 days) 

d.- Cannabis fogyasztása (Lifetime use of cannabis) 

e.- Cannabis termékeken kívüli, más illegális szerekkel való gyakori visszaélés (Lifetime use 

of other illicit drugs than cannabis) 

f.- Vény nélküli gyógyszerek használata (Lifetime use of tranq. without prescript ion) 

g.- Inhalánsok használata (Lifetime use of inhalants) 

 

A 2011-ben készült ESPAD eredmények alapján Szerbiában nem történtek nagyobb 

változások a cigaretta, alkohol és drogfogyasztás tekintetében a 2007- es vizsgálatokhoz 

37

61

45

19

8 9 10

20

52

36

7
3

7
5

28

57

39

17

6 6
9

0

10

20

30

40

50

60

70

a. b. c. d. e. f. g.

Magyarország

Szerbia

ESPAD átlag



 
 

                                                                                                     10 
 

képest.  Magyarországon szignifikáns növekedés figyelhető meg mind a három terület 

vonatkozásában.6 

 

 

IV. Droghasználat a határ menti régiókban  

 

A határon átnyúló együttműködési program keretében izgalmas kérdésként merült fel a 

fiatalok droggal kapcsolatos attitűdjének, nézeteinek, szokásainak a hasonlósága illetve 

különbözősége a határ két oldalán. Kiinduló kutatásként ismertük az ESPAD eddigi Szerbiára 

és Magyarországra vonatkozó eredményeit 2007-ből és 2011-ből, illetve két, 2007-ben és 

2011-ben Szabadkán, az Exspecto Mentálhigiéné Alapítványban végzett vizsgálat 

eredményeit7. A vizsgálatok 8. osztályos 14 – 15 éves tanulók és középiskolás társaik (15 – 

19 évesek) legális és illegális drogokkal kapcsolatos attitűdjét, ismereteit, szokásait, 

megküzdési stratégiáit elemezte. A kutatás 2007-ben 2756 diák, 2011-ben pedig 1644 tanuló 

anonim kérdőívezésén alapult. A vizsgálatok szerint 2007-ben Szabadka nyolcadikosainak 

17%-a, míg a középiskolások 41%-a cigarettázott alkalmankénti rendszerességgel. A négy 

évvel később megismételt vizsgálat jelentős csökkenést jelzett a dohányzás gyakoriságának 

megjelenésében. A nyolcadikosoknak már csak a 6%-a, míg a középiskolásoknak a 32%-a 

cigarettázott legalább alkalmanként.  

Alkoholfogyasztás tekintetében a nyolcadikosok 22%-a iszik legalább alkalmanként bulikon, 

míg középiskolás társaik 77%-a fogyaszt alkoholos, elsősorban sört és tömény italt a 2011-es 

vizsgálat eredményeként. 2007-hez képest a fogyasztás mértéke részben esett a nyolcadikosok 

vonatkozásában 34%-ról 22%-ra, másrészt nőtt a középiskolás populációban 75%-ról 77%-ra. 

Drogfogyasztás tekintetében 2007-ben a nyolcadikosok 6%-a nyilatkozik arról, hogy használt 

már valamilyen tudatmódosító, illegális drogot. Ugyanerről a középiskolások 28%-a 

                                                                 
6
 The 2011 ESPAD Report, 2011.  

7 Kihívás – drog I.(Izazovi-droga I.) Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2007/2008-as évi kutatása        

 Kihívás – drog II. (Izazovi-droga II.) Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2011-es évi kutatása  
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nyilatkozik pozitívan. A négy évvel későbbi vizsgálatkor a nyolcadikosok 2,9%- a, míg a 

középiskolások 26%-a ismeri el, hogy kipróbált már valamilyen drogot. Legnépszerűbb a 

marihuána használata. Drogfogyasztás tekintetében a vizsgált populáció 2,5% nyilatkozik 

úgy, hogy aktuálisan is használ valamilyen illegális szert.  

Drog nem ismer határokat projekt kutatása (2012) 

A 2012 tavaszán a Drog nem ismer határokat project keretében végzett vizsgálat két határ  

menti kistérségben élő középiskolás populációt mért drogokkal kapcsolatos ismereteik, 

beállítódásuk, szokásaik, megküzdési stratégiáik szerint.  

Fontos volt, hogy a két határ menti régió mind lakosságszámra, mind földrajzi adottság 

szempontjából, mind nagyobb várostól (Szeged és Szabadka) való távolsága szempontjából 

nagyon hasonló legyen. A magyarországi Homokháti Kistérség Mórahalom központtal és a 

szerbiai Magyarkanizsa Község, Magyarkanizsa központtal, valamint a számos hozzájuk 

kapcsolódó kistelepüléssel nagyon hasonló felépítésű régió. Szeged illetve Szabadka 

távolsága, mint nagyobb városé is nagyjából 30-40 km távolságra esik. Mindkettő közvetlenül 

az országhatár melletti terület.  

A vizsgált diákpopuláció minden tagja az anonim kérdőívezés előtt részt vett Szabadkán az 

Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány Metamorphosis-drog című kiállításának két órás 

interaktív kiállítás vezetésén.  

A diákok a Homokháti Kistérség (Magyarország) három középiskolájából (Bedő Albert 

Középiskola, Pusztamérgesi Középiskola, Móra Ferenc Általános Művelődési Központ) 

illetve a Magyarkanizsa Község (Szerbia) egyetlen középiskolájából (Beszédes József 

Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont) érkeztek. A vizsgálatban 134 (48,6%) fiatal 

Magyarországról és 142 (51,4%) Szerbiából vett részt. A szerbiai minta külön érdekessége, 

hogy szinte mindnyájan vajdasági magyarok, így nemzetiségi tekintetben sem különböznek 

magyarországi társaiktól. Nemek közötti megoszlás szerint a lányok aránya 51,9% a fiúk 48, 

1%-hoz képest. Életkori megoszlás szerint 101 vizsgálati személy tartozik a 15-16 éves 

korosztályhoz (33 Szerbiából, 68 Magyarországról). A minta legnépesebb generációját a 17-

18 évesek adják (99 Szerbiából, 57 Magyarországról), összesen 156-an, illetve nagyon 

kevesen, mindösszesen 17-en a 19-20 évesek közül kerültek ki. 
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2. Ábra - Életkori megoszlásuk szerint a vizsgálat alanyai 

 

 

Dohányzás  

A kérdéssorok első része a dohányzás szokását járta körbe. A magyarországi diákok 46,3%-a 

míg a szerbiaiak 35,9% nyilatkozott úgy, hogy legalább alkalmanként rágyújt egy- egy 

cigarettára. A naponta néhány szál cigarettát elszívók aránya nagyobb a magyarországi 

mintán 17,9% szemben a szerbiai fiatalok 9,2%-val. Ugyanakkor a naponta legalább egy 

doboz cigarettát fogyasztó fiatalok aránya szinte ugyan akkora : 18,3% a szerbiai- és 17,9% a 

magyarországi mintán.  

3. Ábra- Legalább időnként dohányzó fiatalok aránya  
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1. Táblázat- A diákok dohányzási szokásai 

 SRB HU 

Sosem próbálta 37,3% (53) 32,1% (43) 

Próbálta 26,8% (38) 21,6% (29) 

Alkalmanként 7% (10) 10,4% (14) 

Napi pár szálat 9,2% (13) 17,9% (24) 

Napi egy dobozzal 18,3% (26) 17,9 (24) 

Naponta több dobozzal 1,4% (2) 0% (0) 

Összesen 142 134 

 

Összehasonlító eredmények a cigarettázás vonatkozásában 

A szabadkai Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2011-ben szabadkai középiskolások körében 

lefolytatott kutatásának eredménye 32%-os legalább alkalmankénti dohányzást mutatott ki, 

ami néhány százalékkal kevesebb a mostani vizsgálat magyarkanizsai (Szerbia) minta 

eredményénél (35,9%). Ugyanakkor jelentősen alacsonyabb dohányzási szokást jelez a 

magyarországi mintához viszonyítva (46,3%). 

Amennyiben csak a 15-16 éves populációs minta dohányzási szokásait próbáljuk összevetni 

az ESPAD 2011- es eredményeivel, itt is megjelennek a tendenciák. Bár a mintánk kicsi és 

talán nem is reprezentatív, mégis jól illeszkedik a nagy mintájú eredményekhez. Az ESPAD 

2011-es eredményeinél a 30 napon belüli cigarettázás magyarországi eredménye 37%, míg a 

mi homokháti kistérségi (Magyarország) diákjaink 39,7%-a dohányzik legalább 

alkalmanként. Az ESPAD 2011 szerbiai adatai 20%-ról szólnak, a magyarkanizsai (Szerbia) 

diákoknak pedig 20,6%-a cigarettázik legalább alkalmanként. A szabadkai Exspecto 2011- es 

vizsgálatán belül  a 15-16 évesek dohányzási aránya 27%-os volt. Ez több, mint a kutatásunk 

magyarkanizsai (Szerbia) mintájának eredménye (20,6%), de jelentősen alulmarad a 

Homokháti Kistérség (Magyarország) diákjainak eredményénél (39,7%).   
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Alkoholfogyasztás  

Alkoholfogyasztás tekintetében nagyon hasonló szokások találhatók mind a kettő határ menti 

övezet fiataljai körében. A magyar fiatalok 71,7% iszik legalább időnkénti rendszerességgel, 

míg a szerbiai társaik  74,6%-a. A bulizások természetes velejárója az alkoholfogyasztás. Heti 

rendszerességgel iszik a vizsgált szerbiai populáció 4,2%-a , és  magyarországi társaik 5,2%-

a. 

4. Ábra- Legalább időnkénti rendszerességgel alkoholt fogyasztó fiatalok aránya  

 

2. Táblázat- A fiatalok alkohol fogyasztási szokásai 

 SRB HU 

Nem próbálta 4,2% (6) 6,7% (9) 

Próbálta már 21,1% (30) 21,6% (29) 

Ünnepi alkalmakkor 3,5% (5) 4,5% (6) 

Alkalmanként bulikban 66,9% (95) 61,9% (83) 

Hetente 4,2% (6) 5,2% (7) 

Naponta - - 

Amikor kedvetlen - - 

Összesen 142 134 
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A vizsgált fiatalok mindössze 4,2%-a a szerbiai mintán és 6,7%-a a magyarországi mintán 

nem ivott még soha alkoholos italt.  

Összehasonlító eredmények az alkoholfogyasztás vonatkozásában 

Amennyiben a 15-16 éves mintát tekintjük és hasonlítjuk az ESPAD 2011-es eredményeihez 

érdekes tendenciákat figyelhetünk meg. A 30 napon belüli alkoholfogyasztás magyarországi 

eredménye az ESPAD 2011 kutatás szerint 61%. A homokháti kistérség (Magyarország) 

fiataljai, a nem reprezentetív mintán 63,2%-ban fogyasztanak legalább alkalmankénti 

rendszerességgel, elsősorban bulikon alkoholt. Szerbiai társaik eredménye mintánkon inkább 

hasonlít az ESPAD 2011- es magyarországi eredményéhez a maga 61,8%-val, mint a szerbiai 

ESPAD 2011-es eredményekhez, ahol a fiatalok  52%-a ivott alkoholt 30 napon belül.  

Droghasználat 

Illegális droghasználat tekintetében is hasonló a gyakorlat a vizsgált minta alapján a határ 

mindkét oldalán. A szerbiai fiatalok 22%-a, míg magyarországi társaik 24,6%-a van már túl 

az első drogélményén. Elsősorban marihuánát használtak, de inhaláns szer (ragasztó), speed 

és gyógyszerhasználatot is jeleztek. A kérdésre, hogy most használsz e valamilyen drogot a 

szerbiai fiatalok 4,9%-a (7 fiatal), míg a magyarországiak 6,1%-a (8 fiatal) felelt igennel. 

5. Ábra- Drog kipróbáló fiatalok aránya 
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Összehasonlító eredmények a drogfogyasztás vonatkozásában 

A 15- 16 évesek nem reprezentatív mintája is jól illeszkedik az ESPAD 2011 kutatási 

eredményeihez. Eszerint a cannabis származékokat már kipróbálók aránya a magyarországi 

mintán 19%, a homokháti kistérség diákjainak körében pedig 19, 1%. A szerbiai ESPAD 

2011 eredmények 7%-os cannabis kipróbálásról szólnak, a mi magyarkanizsai mintánkon 

pedig a már kipróbálók aránya 8,8%.  Ez valamivel nagyobb a szerbiai átlagnál, de jelentősen 

kisebb a magyarországinál. Ehhez nagyon hasonló eredményt mutat az Exspecto 

Mentálhigiéné Alapítvány 2011-es kutatása is. A szabadkai 15-16 évesek 8,6%-a próbált már 

ki valamilyen illegális drogot.  Jelentősebb ugrás a kipróbálásban a 17-18 éves populációra 

tehető, ahol már a két minta jelentősen közelít egymáshoz.  

Egyéb érdekes eredményei a kutatásnak 

Kutatásunkban kíváncsiak voltunk arra is, kik képezik a fiatalok szociális hálóját. Kik azok, 

akikhez fordulni tud probléma esetén. Mind a két mintán dominánsan a szülők, barátok és a 

testvérek jelennek meg segítő szerepben. A tanár, valamilyen harmadik felnőtt személy és 

“valaki más“ ugyancsak megjelenik, bár kisebb arányban.  Kimondottan veszélyeztetettnek 

tűnik azonban a szerbiai minta 3,5%-a illetve a magyarországi 4,5%-a, akik senkit sem tudnak 

megjelölni segítőként gond esetén. 
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6. Ábra- Kihez fordulnak segítségért a fiatalok probléma esetén? 

 

A kérdésre, hogy milyen stratégiával, eszköztárral tudnak megküzdeni a nehézségeikkel 

dominánsan mindkét populációban a zenehallgatás jelent meg. Számos más pozitív 

megküzdési stratégia mellett azonban megjelenik az agresszió (szerbiai fiatalok 14,1%, 

magyarországi fiatalok 8,9%), az alkoholfogyasztás (szerbiai fiatalok 7%, magyarországi 

fiatalok 8,9%), dohányzás (szerbiai fiatalok 9,1%, magyarországi fiatalok 20,9%) és a 

drogfogyasztás is (szerbiai fiatalok 0,7%, magyarországi fiatalok 5,2%). 

7. Ábra- Megküzdési stratégiák 
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A szabadkai kirándulásuk alatt megtekintett drogprevenciós kiállításról (Metamorphosis- 

drog)8a fiatalok 96%-a nyilatkozott úgy, hogy fontosnak tartanák, hogy társaik is lássák.  

Sokan úgy ítélték meg, hogy sok mindent megtanultak a drogokról és önmagukról is.  

80,85%-uk véli úgy, hogy új ismeretekhez jutott a szenvedélybetegségről.  

8. Ábra- Milyen új információval gazdagodtak a kiállítás látogatás során?  

 

A drogokkal, szenvedélybetegséggel kapcsolatos információk alapforrásaként a szabadkai 

drogkiállítás látogatását nevezték meg a szerbiai fiatalok 65,4%, míg a magyarországi mintát 

adó fiatalok 60,8%-a. A többiek információt a drogokról alapvetően társaiktól, vagy egyéb 

forrásokból (könyv, iskola, média) nyerték. 

9. Ábra- A drogokkal kapcsolatos információ forrás  

 

                                                                 
8  Metamorphosis-drog kiállítás felállítva Szabadkán 2006-ban, szerzője Hay Éva  
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V. Összegzés 

 

Lényeges volt számunkra, hogy a pályázat egy éve alatt a különböző drogmegelőzéssel,- 

kezeléssel foglalkozó szervezetek képviselői megismerkedjenek egymással, hogy 

kialakulhasson egy olyan kapcsolat, amely később is fenntartható, gyümölcsöző eredménnyel 

működhet. Ennek céljából számos határon átnyúló találkozásra volt lehetőség a két határmenti 

régió intézményei, civil szervezetei között. Szerbiai oldalról a következő intézmények, 

szervezetek kapcsolódtak be a projekt nyújtotta programokba: Klub 21 – Pozitív 

Kommunikációért Egyesület, Hosana – Szenvedélybetegeket Segítő Közösség, szabadkai 

Szociális Központ, Szabadkai Közegészségügyi Központ, Szabadkai Egészségházak, Városi 

Drogmegelőzési Bizottság, Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont, 

Magyarkanizsa. A magyar partnereink a szegedi Kiút Alapítványt és az ugyancsak szegedi 

székhelyű Dr. Farkasinszki Terézia Ifjúsági Drogcentrumot és három homokháti kistérségi 

iskolát: Bedő Albert Középiskola, Pusztamérgesi Középiskola,  Móra Ferenc Általános 

Művelődési Központ kapcsolt be a projekt megvalósításába. 

A két régió tapasztalata és gyakorlata a drog prevencióban és kezelésben eltérő, de egymást 

jól kiegészítő és egymástól tanulható. Szabadka élen jár a megelőzést célzó programok 

szervezettségével, kínálatával és rendszerbefoglaltságával, ugyanakkor elmarad a szegediek 

gyakorlatától a másodlagos megelőzést illetően illetve szabadkán nem létezik terepi munka és 

volontőr hálózat. Ennek fejlesztése akár egy további közös pályázat eredménye lehetne.  

Abban, hogy az alkohol- és drogprobléma nem különválasztható és külön kezelendő kérdés 

mindkét térség szakemberei megegyeznek. A határ menti régióra is jellemző politoxikománia 

mind átfogóbb problémák forrása és kezeléséhez is új stratégia szükséges.  

Középiskolai fiatalokon végzett kutatásaink is azt erősítik, hogy a kistérségek dohányzási, 

alkoholfogyasztási és drogkipróbálási, droghasználati tendenciái  hasonlóak, ugyanakkor nem 

térnek el jelentősen az országos tendenciáktól sem, amit az ESPAD 2011- es kutatásai 

mutatnak. Dohányzás és drog tekintetben magasabb a szerhasználat illetve kipróbálás aránya 

a magyarországi mintán, még ha ez olykor csak néhány száza lékos különbséget is jelent. 

Alkoholfogyasztás tekintetében azonban a szerbiai minta mutat magasabb mutatókat. Leg 

markáns a különbség a dohányzási szokások szempontjából. A szerbiai dohányzást korlátozó 
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törvények életbe lépése óta érzékelhető a cigarettázási kedv visszaszorulása a fiatalok körében 

is. Míg például az Exspecto 2007- es kutatásában a szabadkai középiskolások 41%- 

dohányzott legalább alkalmankénti rendszerességgel, ez az eredmény 32%-os lett a 2011-es 

vizsgálatakor. Mostani, a két határ menti régió fiataljainak dohányzási szokásait 

összehasonlító kutatásunk is a dohányzási szokások különbözőségét jelzi. A Homokháti 

Kistérség középiskolás tanulóinak a 46,3%-a dohányzik legalább alkalmanként, míg 

magyarkanizsai (Szerbia) társaiknak 35.9%-a. Az alkoholfogyasztási szokások nagyon 

hasonlóak a határ mindkét odalán. A bulizások szerves összetevője  az alkoholfogyasztás, 

elsősorban a sör és töményital fogyasztása. A fiatalok mindkét régióban 70% fölött 

fogyasztanak alkoholt legalább alkalmankénti rendszerességgel. A drogkipróbálásra 

elsősorban a cannabis termékek fogyasztása jellemző. Amíg a 15-16 éves populációnál 

jelentős eltéréseket mutat a kutatás  a határ két oldalán élő fiatalok  drogkipróbálási 

szokásainak tekintetében (magyarországi minta 19,1%, szerbiai minta 8,8%), addig a 17-18 

éves korosztályt elérve, a különbség már csak két százaléknyira zsugorodik. A Homokháti 

Kistérség (Magyarország) diákjainak 24,6%-a, míg a Magyarkanizsaiak (Szerbia) 22%- a 

próbált már valamilyen illegális drogot.  

A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program kereteiben 

megvalósított találkozások, tapasztalatcserék, képzések stb mind mind egy fenntartható 

együttműködés és továbbfejlődés mentén zajlottak. A projekt végére kirajzolódni látszanak 

azok az utak és lehetőségek, amik megvalósulhatnak a hosszú távú fenntarthatóság mentén. A 

Szabadkán beinduló Anonom Alkoholisták és – Szenvedélybetegek csoportja új drogkezelési 

felületet nyújt, ahogyan a Homokháti Kistérség diákjainak is új, minőségi drogprevenciós 

lehetőségét adja az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány Metamorphozis – drog című 

interaktív, multimediális kiállítása. Megfogalmazódtak közös volontőrképzési igények is, 

amelyekre a következő évek pályázati forrásai biztosíthatnak fedezetet. Kutatási 

eredményeink bizonyítják, hogy kistérségeinkben élő fiataljaink éppúgy ki vannak téve az 

illegális és legális drogok kihívásainak, mint társaik a nagyobb városokból. Gondjaink, 

kihívásaink közösek, a legjobb megoldást célző, kereső együttműködés pedig elind ult. 
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