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Köszönetnyilvánítás 

 
A  tanulmány  szerzői ezúton  is  szeretnék kifejezni köszönetüket mindazoknak, akik munkájukkal és 
közreműködésükkel hozzájárultak e kutatás megvalósulásához. 
 
Köszönjük  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium    –  pályázat  keretében  –  biztosított  anyagi 
támogatását. 
 
Köszönettel  tartozunk  azon  intézményvezetőknek,  szakembereknek  és  elterelésben  részt  vevő 
klienseknek,  akik  időt  és  energiát  áldoztak  arra,  hogy  fogadják  kérdezőbiztosainkat  és  kitöltsék 
kérdőíveinket. 
 
Név szerint is köszönetet mondunk Dr. Felvinczi Katalinnak, Dr. Kósa Edinának, Dudits Dénesnek, Dr. 
Koós Tamásnak és Dr. Rácz Józsefnek, amiért elolvasták és véleményezték a tanulmány 1. változatát 
és  egyetértő  vagy  jobbító  szándékú  kritikai  észrevételeikkel,  javasltaikkal  segítséget  nyújtottak  a 
végleges  változat  elkészítéséhez.  Munkájukkal  hozzájárultak  ahhoz  is,  hogy  elindulhasson  egy 
részletes szakmai diskurzus az elterelés kérdéskörével kapcsolatban.  
 
 

A szerzők 
 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

5/337 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
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A kutatásról 

 
A KAB‐KT‐M‐08 nyilvántartási  számú, az Elterelés hatásosságának vizsgálata című komplex kutatási 
projektet az EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. és a Fact Alkalmazott 
Társadalomtudományi Kutatások Intézete valósította meg 2009‐ben az SZMM támogatásával.  
 
A kutatás általános célja az elterelés monitorozása, hatásosságának (eredményességének) vizsgálata, 
konkrét  célja pedig olyan  alkalmazott  társadalomtudományi  vizsgálatok  lebonyolítása  volt, melyek 
során  ezen  eredményesség  vizsgálata  standardizált  szociológia  módszerekkel  történik.  A  kutatás 
során megvizsgáltuk  az  elterelést  végző  szolgáltatók  droghasználókkal,  és  azon  belül  eltereléssel 
kapcsolatos  tevékenységi  területét,  valamint  ellátási  körét;  feltérképeztük,  hogy milyen  szakmai‐
személyzeti  háttérrel,  infrastrukturális  ellátottsággal  és  finanszírozási  háttérrel  dolgoznak  az 
elterelést  végző  szolgáltatók;  felmértük  a  kliensforgalmat,  a  kliensek  intézményváltási  arányát,  az 
igazolást  megszerzők  arányát,  hogy  milyen  feltételek  mellett  vehetik  igénybe  az  eltereltek  a 
szolgáltatást  vagy  kezelést  az  adott  helyen; megvizsgáltuk  a  szolgáltatók  eltereléssel  kapcsolatos 
szakmai  programját  (célkitűzések,  elméleti  háttér,  alkalmazott  módszerek,  eredményesség‐
indikátorok  stb.);  végül  pedig megkérdeztük  az  intézményvezetőket  arról, hogyan módosítanák  az 
elterelés intézményrendszerét (pl. jogszabályi háttér, szakmai‐működési standardok és elvárások) az 
eredményesség növelése érdekében. 
 
Kutatásunk első lépéseként dokumentumelemzést végeztünk valamennyi elterelést végző intézmény 
vagy  szervezet  érvényes  listájának  elkészítése  céljából.  Ezt  követően  összeállítottunk  azt  az 
intézményi listát, aminek validálása telefonon történt. A telefonos megkeresés alkalmával sor került 
egy  intézményi  adatlap  felvételére  is.  A  kutatás  második  szakaszában  mélyinterjús  vizsgálatot 
folytattunk elterelést végző intézmények vezetői, elterelést végző szakemberei és elterelésben részt 
vevő kliensei körében. A harmadik kutatási szakaszban országos keresztmetszeti kérdőíves vizsgálat 
keretében  az  intézmények  teljes  körű  megkeresésére  került  sor.  A  kutatásban  részt  vállaló 
intézmények  vezetői,  elterelést  végző  szakemberei  és  elterelt  kliensei  töltötték  ki  a  vizsgálat 
kérdőíveit. 
 
A  vezetői  összefoglalóban  egyetlen  területet  emelünk  ki,  amely  az  elterelés  eredményességére 
vonatkozik az elterelés különböző  szereplői körében végzett kérdőíves adatfelvétel és mélyinterjús 
kutatás eredményei alapján. A kutatás valamennyi  területre vonatkozó eredményeinek összegzése, 
valamint az egyes részkutatások összehasonlítása a VIII. Összefoglalás fejezetben található meg. 

Az elterelés eredményessége az intézményvezetők szerint 

Az  intézményvezetők  a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés  és  a  kábítószer‐használatot  kezelő 
más ellátás esetében a drogfogyasztás csökkentését vagy megszűnését, valamint a reintegrációt vagy 
reszocializációt  tartották  a  legfontosabb  eredményességi  kritériumnak.  A  megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatásnál  ugyancsak  a  drogfogyasztás  csökkenését  vagy  megszűnését  említették  a 
leggyakrabban  az  eredményes  elterelés  feltételeként,  amit  a  kliens  életében  megjelenő  pozitív 
változások, illetve az elterelés formai teljesítése (az igazolás megszerzése) követett.  

Az elterelés eredményessége a szakemberek szerint 

A  kutatás  eredményei  alapján  úgy  tűnik,  hogy  a  szakemberek  eredményességi  kritériumokra 
vonatkozó véleményét a feltett kérdés típusa nagymértékben befolyásolja. A kutatásban alkalmazott 
zárt kérdésre adott válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a szakemberek az absztinencia elérését 
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fontosnak  tartják  ugyan  hangsúlyozni,  de  klienseikkel  a  bizalmi  kapcsolat  megteremtését 
lényegesebbnek,  reálisabbnak  vélik.  E megállapítás  alapjául  a  következők  szolgálnak:  az  elterelés 
típusa  nem  befolyásolja  lényegesen  annak  megítélést,  hogy  a  szakemberek  mit  gondolnak  az 
eredményes elterelésről, a kérdezés módja azonban igen. Nyitott kérdésre szabadon megfogalmazott 
válaszaikban  mindhárom  elterelés  típusban  az  absztinencia  elérését  tartották  az  elterelés 
eredményessége  legfontosabb  kritériumának,  míg  a  zárt  válaszlehetőségek  mérlegelésekor  a 
szolgáltatók  és  a  kliensek  közötti  bizalmi  kapcsolat  kiépülését  ítélték  a  leginkább  jelentős 
kritériumnak.  
 
A mélyinterjús  kutatás  során  a  szakemberek  az  eredményes  elterelés  kritériumait  nagyon  széles 
skálán  értelmezték  (az  igazolás  megszerzésétől  a  teljes  absztinenciáig  és  életmód‐váltásig),  ami 
részben  az  elterelés  típusa  szerinti  differenciálásból,  részben  eltérő  szakmai  nézeteikből, 
tapasztalataikból adódtak. Kiemelték azonban, hogy követéses vizsgálatok hiányában pontosan nem 
is ítélhető meg az elterelés hatékonysága, sikeressége.  
 
Az elterelés eredményessége szempontjából az igazolás megszerzése tekintetében leginkább sikeres 
a megvalósult elterelés a szakemberek megítélése szerint. A kliensek szociális kapcsolatainak javulása 
nagyon közel van a szakemberek elvárásaihoz, e cél tehát gyakorlatilag megvalósul az elterelés során, 
annak  eredményeként  regisztrálható.  A  legnagyobb  „hiányt”  két  szempont  esetében  jelezték  a 
szakemberek.  Az  egyik,  hogy  míg  a  szakemberek  nagyon  fontosnak  tartják,  hogy  a  kliensek  az 
elterelés  során megismerkednek  az  ellátórendszerrel  és  később  –  szükség  esetén  –  tudnak  hová 
fordulni segítségét, addig úgy érzik: e területen nem érnek el olyan eredményeket, mint szeretnének, 
azaz  nem mindig  sikerül  olyan  kapcsolatot  kiépíteniük  a  kliensekkel,  amire  alapozva  azok  később 
ténylegesen megjelennek problémájukkal az ellátórendszerben. A másik  terület, ahol a  legkevésbé 
érzik  eredményesnek  a  szakemberek  az  elterelés  céljainak  megvalósulását,  az  a  kliensek 
problémakezelési, konfliktuskezelési készségeinek javulása.  
 
Az  elterelés  eredményességének  teljesülésében  számottevő  eltérés  mutatkozik  az  intézmények 
vezetői, és az ezekben az  intézményekben dolgozó  szakemberek véleménye között. Az eltéréseket 
tekintve  az  a  tendencia,  hogy  az  intézményvezetők minden  vizsgált  tevékenységcsoport  esetében 
magasabb arányban becsülik eredményesnek az elterelést, mint az intézmények szakemberei.  
 

Az elterelés eredményessége a kliensek szerint 

A  kliensek  körében  végzett  vizsgálat  adatai  szerint  az  eltereléssel  szemben  megfogalmazott 
kritériumok közül a legfontosabb a börtönbüntetés elkerülésének biztosítása. További szempontokat 
már csak a vizsgálatba bevont személyek legfeljebb harmada fogalmazott meg.  
 
A börtönbüntetés elkerülése a kliensek döntő többsége esetében teljesülni  is  látszik. A megvalósult 
elterelés eredményességét, hasznosságát,  illetve hozadékát a kliensek  leginkább a droghasználattal 
kapcsolatos  szokásaik  megváltozásában  látják.  A  kérdezett  kliensek  közel  fele  felhagyott  a 
drogozással,  harmada  pedig  mérsékelte  droghasználatát.  Az  illegális  kábítószerek  fogyasztásából 
adódó  egyéb  (a  szomatikus  vagy  mentális  egészség  területén,  illetve  a  társas  kapcsolatokban 
jelentkező)  problémák  kezelését  a  kliensek  átlagosan  harmada‐negyede  esetében  támogatta  az 
elterelés folyamata. A vizsgált személyek döntő többsége mindent összevetve pozitívan értékelte az 
elterelés során szerzett tapasztalatait.  
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Az elterelés eredményességének javítása érdekében megfogalmazott 
javaslatok 

Az  intézményvezetők  relatíve a  legnagyobb  számban az anyagi  források növelését  tartják a  sikeres 
elterelés feltételének, annak ellenére, hogy alapvetően megfelelőnek látják a működés feltételeit. A 
differenciáltabb  elterelés,  és  az  elterelést  végzők  szakmai  fejlődési  lehetősége  szintén  fontos 
feltételként  (javaslatként)  fogalmazódik  meg  részükről  annak  érdekében,  hogy  az    elterelés 
eredményesebb lehessen. 
 
A differenciáltabb elterelés iránti igényt támasztja alá, hogy nemcsak az intézményvezetők, hanem a 
szakemberek  egy  részének  álláspontja  is  az,  hogy  a  jelenlegi  szabályozás  nem  teszi  lehetővé  a 
kliensek  drogproblémáikhoz  illeszkedő  szolgáltatásban  való  részesítését,  és  ez  az  elterelés 
eredményességét  nagymértékben  befolyásolja.  Az  alkalmi  fogyasztók,  a  nem  problémás 
szerhasználók  szükségtelenül  és  hosszú  ideig  terhelik  a  rendszert,  elvonva  az  erőforrásokat  a 
problémás  esetek  kezelésétől,  s  ezzel  összességében  csökkentve  az  elterelés  eredményességét. 
Szükség van  tehát a  jogi szabályozás  felülvizsgálatára és módosítására, valamint az állapotfelmérés 
függetlenítésére.  Az  elterelésben  részt  vevő  szakemberek    számára  –  az  intézményvezetőkkel 
egybecsengő  javaslatok  mellett  –  az  elterelés  eredményessége  a  szakmai  továbbképzésekkel,  a 
szakemberek tudásának fejlesztésével növelhető a leginkább.  
 
A  kliensek  által  megfogalmazott  javaslatok  nem  mutatnak  koherens  és  konzekvens 
véleményeket  abban,  hogy  az  elterelés  eredményességét milyen módon  lehetne  növelni. 
Esetükben ez elsősorban azzal  lehet összefüggésben, hogy többségük elégedett az elterelés 
jelenlegi rendszerével, azon nem kívánnának változtatni. 
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A KUTATÁS CÉLJAI 

Az  EgészségMonitor  Kutató  és  Tanácsadó  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  és  a  Fact  Alkalmazott 
Társadalomtudományi Kutatások  Intézete országos  vizsgálatot  indított  az  elterelés hatásosságának 
vizsgálata céljából. A KAB‐KT‐M‐08 nyilvántartási számú, az Elterelés hatásosságának vizsgálata című 
komplex  kutatási  projekt  megvalósítását  –  a  kábítószer‐problémával  kapcsolatos  vizsgálatok 
támogatására kiírt pályázati alapjából – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta.  

A kutatás általános célja 

A  kutatás  általános  célja  az  elterelés  monitorozása,  hatásosságának  (a  kutatásban  használt 
terminológia szerint: eredményességének) vizsgálata volt annak érdekében, hogy konkrét megoldási 
javaslatok  szülessenek  a  „Nemzeti  Stratégia  a  kábítószer‐probléma  visszaszorítására”  című 
dokumentumban megfogalmazott célok, valamint az európai uniós elvárások elérése érdekében.  

A kutatás konkrét célja 

A  kutatás  konkrét  célja  olyan  alkalmazott  társadalomtudományi  vizsgálatok  lebonyolítása  volt, 
melyek során az elterelés hatásosságának  (eredményességének) vizsgálata standardizált szociológia 
módszerekkel  történik,  s  amelyek  eredményeként  konkrét  javaslatok  fogalmazhatóak  meg  az 
elterelés  rendszerének  továbbfejlesztésére.  A  kutatás  konkrét  céljához,  azaz  a  javaslatok 
kidolgozásához  meg  kell  vizsgálni  azokat  a  tényezőket,  amelyek  jelentős  szerepet  játszanak  az 
elterelés eredményességében. 
 
Az egyes kutatási fázisok részcéljait a vonatkozó fejezetek ismertetik. 
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A VIZSGÁLAT SZINTJEI 

Az elterelés hatásosságának  vizsgálata három  szinten  valósult meg. Hangsúlyozzuk, hogy e  szintek 
nem állnak hierarchikus kapcsolatban egymással, azaz nincs közöttük alárendeltségi viszony. Az egyik 
szintet  az  elterelésben  résztvevő  intézmények  /  szervezetek  (továbbiakban:  intézmények) 
jelentették, mely  intézményeket  vagy  szervezeteket  az  intézményvezetők  vagy  a  szakmai  vezetők 
képviselték  a  kutatásban.  A másik  az  elterelésben  résztvevő  szakemberek,  a  harmadik  pedig  az 
elterelésben  résztvevő  kliensek  szintje  volt. A  három  szint  nem  csupán  három  eltérő  szempontot 
jelentett  az  elterelés  eredményességének megítéléséhez,  hanem  egyben  az  elterelést  befolyásoló 
tényezők három  jól elkülönülő csoportját  is képviselte. Az eredményességet meghatározó tényezők 
ugyanis  célszerűen  csoportosíthatók  a  szerint  is,  hogy  azok  az  intézményrendszerhez,  az  elterelés 
aktoraihoz,  azaz  a  szakemberekhez,  és  "tárgyaihoz",  azaz  a  kliensekhez  kapcsolódnak."  (A  kutatás 
során az intézményvezetők és szakemberek kategóriáját külön kezeltük, bár a valóságban van átfedés 
e két  csoport között. Az elterelést végző  intézményeket vezető  szakemberek  intézményvezetőként 
szerepeltek  a  vizsgálatban  akkor  is,  ha  egyébként  gyakorlati  szakemberként  elterelt  kliensekkel  is 
foglalkoznak.) 
 

1. ábra: A vizsgálat szintjei 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A háromszintű vizsgálat lehetővé tette, hogy a kutatás eredményeképpen komplex képet kapjunk az 
elterelésről  –  mind  annak  szakmai‐elméleti  hátterét,  mind  pedig  az  elterelés  gyakorlatát, 
megvalósulását  illetően. E három válaszadói csoport együttes vizsgálatának előnye, hogy  ily módon 
feltárható  az  elterelés  közvetlen  szereplőinek  véleménye  az  elterelésről  jelenlegi  rendszeréről,  és 
meghatározhatóak  azok  a  témakörök  vagy problémakörök, melyeket  tekintve  véleményazonosság, 
illetve  éppen  véleménykülönbség  mutatkozik  az  egyes  szereplők  között.  Az  eredményül  kapott 
összetett  és  egyben  árnyalt  kép  lehetőséget  kínál  az  elterelés  eredményességével  kapcsolatba 
hozható  tényezők  azonosítására,  és  ezáltal  az  elterelés  rendszerének  fejlesztését  célzó,  kutatási 
eredményekre alapozott javaslatok megfogalmazására. 
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MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS 

Az  elterelés  komplex  vizsgálata  kvantitatív  és  kvalitatív  kutatási  módszerek  alkalmazásával  több 
szakaszban valósult meg. (Jelen áttekintés a legfontosabb módszertani információkat tartalmazza, az 
egyes kutatási szakaszok részletesebb módszertani leírását a vonatkozó fejezetek tartalmazzák.) 
 
A  kvantitatív  kutatást  (kérdőíves  adatfelvételt)  megelőzően  kvalitatív  módszerként  mélyinterjús 
vizsgálatot végeztünk. A mennyiségi adatok mellett – hazai és nemzetközi színtéren egyaránt – egyre 
nagyobb  igény mutatkozik az ún. minőségi (kvalitatív) adatokra. A kvalitatív módszerek biztosítják a 
vizsgált  probléma  alaposabb,  mélyebb  megismerését  és  e  módszerek  alkalmazásával  felszínre 
kerülhetnek  olyan  adatok,  tényezők  is,  amelyek  kvantitatív  módszerekkel  nem  tárhatók  fel.  Az 
elterelés  eredményességének  vizsgálatához  az  elterelés  intézményrendszeréről,  annak  működési 
jellemzőiről és szereplőiről kvalitatív adatokra is szükség volt. A feltáró jellegű kvalitatív mélyinterjúk 
egyben  a  kvantitatív  kérdőíves  kutatás  előkészítését  is  szolgálták,  hiszen  az  elterelés 
eredményességére  vonatkozó  korábbi  kutatási  tapasztalatok  nem  álltak  kellő  mértékben 
rendelkezésre. 
 
A kvantitatív kutatási módszerek  legfontosabb előnye, hogy nagyobb elemszámú mintán elvégezve 
mennyiségi, általánosítható adatokkal  szolgál a döntések megalapozásához, hátránya viszont, hogy 
csak  korlátozott  mennyiségű  és  mélységű  információk  nyerhetők  e  módszer  alkalmazásával.  E 
komplex  kutatás  keretein  belül  a  kvantitatív  módszerek  közé  tartozó  kérdőíves  vizsgálatot  az 
indokolta,  hogy  az  elterelés  bizonyos  körülményeiről,  részterületeiről  alapvető  mennyiségi 
alapadatok sem álltak rendelkezésre. 
 
A  különböző  kutatási  metódusok  bemutatott  kombinációja  lehetővé  tette  mind  a  kvalitatív 
módszerben rejlő előnyök (minőségi adatok, mélyebb információk), mind a kvantitatív módszer által 
biztosított  pozitívumok  (mennyiségi  adatok,  számszerűsíthetőség)  kihasználását.  Ezáltal  biztosított 
volt,  hogy  a  kutatás  ne  csak  alapadatokkal  szolgáljon  a  vizsgált  témáról,  hanem  a  különböző 
módszerek  egymást  kiegészítő  eredményei  által  a  problémakör  mélyebb  megismeréséhez  is 
hozzájáruljon.  
 
Kutatásunk első lépéseként dokumentumelemzést végeztünk valamennyi elterelést végző intézmény 
vagy szervezet érvényes  listájának elkészítése céljából, melynek során összegyűjtöttük az elterelést 
végző  intézményekről  készült  különböző  nyilvántartásokat  és  áttekintettük  azok  tartalmát.  Ezt 
követően összeállítottunk azt az  intézményi  listát, aminek validálása  telefonon  történt. A  telefonos 
megkeresés alkalmával sor került egy intézményi adatlap felvételére is.  
A  kutatás második  szakaszában mélyinterjús  vizsgálatot  folytattunk  elterelést  végző  intézmények 
vezetői, elterelést végző szakemberei és elterelésben részt vevő kliensei körében. 
 
A  harmadik  kutatási  szakaszban  országos  keresztmetszeti  kérdőíves  vizsgálat  keretében  az 
intézmények  teljes körű megkeresésére került  sor. A kutatásban  részt vállaló  intézmények vezetői, 
elterelést végző szakemberei és elterelt kliensei töltötték ki a vizsgálat kérdőíveit. 
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1. táblázat: A kutatás módszertanának áttekintése 

Módszer jellege  Célcsoport 
Megvalósítás 
ideje  Kvalitatív  Kvantitatív

Intézmények vagy     
szervezetek 

Szakemberek  Kliensek 

I. szakasz 

 
X 

 
 
X  

Dokumentumelemzés
 
Listavalidálás, 
intézményi adatlap 
felvétele strukturált 
kérdőívvel  
 

‐  ‐ 

II. szakasz  X   

 
Mélyinterjús 
adatfelvétel 
 

 
Mélyinterjús 
adatfelvétel 
 

 
Mélyinterjús 
adatfelvétel 
 

III. szakasz    X 

 
Kérdőíves 
adatfelvétel 
 

Kérdőíves 
adatfelvétel 

Kérdőíves 
adatfelvétel 

         

Elemzés, 
tanulmánykészítés 
lezárása után 

X   
Eredmények bemutatása, megvitatása 
szakmai körökben (konferencia, 
workshop) 

‐ 

 
Az elemzés és az értékelő tanulmány elkészültét követően az eredmények szakmai körökben történő 
bemutatására  és  megvitatására  kerül  sor,  amit  a  felmerülő  szakmai  észrevételek  és  javaslatok 
beépítése követ.  
 
A  pályázati  programban  szereplő  pilot  program  –  a  Megbízóval  egyeztetve,  plusz  források 
bevonásával  –  nagyobb  volumenű  követéses  vizsgálattá  bővült.  E  tanulmány  leadásáig  az  alapozó 
adatfelvétel zajlott le, a követéses kérdőívek kitöltésére 2010. január hónapjában kerül sor.  

ELTERELÉSSEL KAPCSOLATOS HAZAI JELENTÉSEK ÉS KUTATÁSOK 

A drogproblémával  kapcsolatban  készült hazai  kutatásoknak nem hangsúlyos  témája  az elterelés1, 
azonban  számos  vizsgálat,  illetve  éves  jelentés  tartalmaz  adatokat  az  elterelt  kliensekről  és  az 
elterelés  intézményrendszeréről.  A  következőkben  az  e  forrásokból  kigyűjtött  legfontosabb 
információkat  összegezzük.  A  szakirodalmi  feldolgozás  nem  teljes  körű,  csak  a  legfontosabb 
forrásokra  koncentrál.  Kutatásunknak  nem  volt  célja  sem  az  adatok,  sem  az  adatforrások  kritikai 
szempontú feldolgozása, elemzése. 

                                                            
1 Ezzel  szemben külföldön  számos kutatás és  szakirodalom  foglalkozik az elterelés  (büntetés helyett kezelés) 
elméletével és gyakorlatával, lásd pl. Alex Stevens (University of Kent): Alternatives to Imprisonment: Do They 
Work?  Findings  from  the QCT  Europe  Study  (5 országban, 845  fős mintán  végzett  vizsgálat);  vagy: National 
Institute  on  Drug  Abuse  (2006):  Principles  of  Drug  Abuse  Treatment  for  Criminal  Justice  Populations.  A 
Research‐Based  Guide,  illetve  Dr.  Rácz  József  szakirodalmi  összefoglalóját  (Az  „elterelésről”.  Addictologia 
Hungarica 2005/4, 87‐100. o.).  
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Az elterelésben részesülő kliensek száma és szocio‐demográfiai jellemzőik 

Az eltereltek száma 

A büntetés helyett kezelésben részesülők száma 1999 és 2002 között csökkent, majd 2003‐ban 206%‐
kal  megugrott,  és  2006‐ig  folyamatosan  emelkedett.  A  büntetőeljárás  alternatívájaként  kezeltek 
száma 2007‐ben mintegy 25%‐kal csökkent.2 A következő ábra az egészségügyi szolgáltatások körébe 
tartozó  elterelés  típusokba3  belépő  kliensek  számát  tartalmazza.  (Rácz  2009,  Nemzeti  Drog 
Fókuszpont 2008‐as éves jelentése, Felvinczi, Varga 2008) 
2.  
3. ábra: Büntetőeljárás alternatívájaként kezeltek száma 2003‐2007 (fő) 
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Forrás: Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése (OSAP 1627 és EüM (ESzCsM 1211 sz. jelentés alapján) 
 
Az  alábbi  táblázat  a  nem  egészségügyi  jellegű  szolgáltatásokhoz  tartozó  megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatást igénybe vevők számát mutatja be. Az MFSZ‐ben részesülők számát 2003 és 2006 között 
–  2005‐ben  kisebb  visszaeséssel  –  emelkedő  tendencia  jellemezte,  amit  2007‐ben  csökkenés 
követett. (Felvinczi, Nyírády 2009) 
 

2. táblázat: A megelőző‐felvilágosító szolgáltatás igénybevételi adatai (fő) 

Év  2003  2004  2005  2006  2007 

Kliensek száma  1108  2419  2285  4152  3752 

Forrás: Felvinczi 2009 

                                                            
2 Ennek hátterében egyrészt az áll, hogy az Egységes Rendőrségi‐ Ügyészségi Bűnügyi Statisztikába  jelentett 
adatok  szerint  a  visszaélés  kábítószer  bűncselekményt  elkövetők  száma  drasztikusan  csökkent. Másik  oka, 
hogy  a  büntetőeljárásról  szóló  törvény  módosítása  lehetővé  tette,  hogy  a  terheltek  már  a  nyomozati 
időszakban megkezdjék az elterelést, míg korábban erre csak az ügyészi szakban volt lehetőség. Így sok kliens, 
aki a korábbi feltételek mellett csak 2007‐ben kezdte volna az elterelést, már 2006‐ban megjelent az eltereltek 
között. (Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése) 

 

3  A  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés,  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátás  egészségügyi, míg  a 
megelőző‐felvilágosító szolgáltatás egyértelműen nem egészségügyi szolgáltatás. 
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A TDI  rendszer adatai4  szerint 2007‐ben 2958  fő került elterelésbe. Háromnegyedük először került 
kezelésbe  (kezelés alatt értve a megelőző‐felvilágosító szolgáltatást  is), míg 16%‐uk korábban  is állt 
drogfogyasztás miatt kezelés alatt. (Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése) 
 
„A börtönbüntetés alternatíváit biztosító, a magyarországi eltereléshez hasonló  rendszerek  számos 
más  országban  működnek  (pl.  Portugália),  azonban  a  büntető‐igazságszolgáltatás  által  kvázi‐
kényszerkezelésre utalt elkövetők aránya Európában is egyedülállóan magas.” (Sárosi 2009, 337. o.)  

Az eltereltek szocio‐demográfiai jellemzői 

Az  elterelt  kliensek  körében  a  férfiak  túlsúlya  jellemző,  mindössze  10‐12%‐uk  nő.  A  2007‐ben 
elterelésbe került kliensek  többsége  fiatal, 20‐29 év közötti volt. 59%‐uk  szüleivel,  további 17%‐uk 
partnerével és gyermekével élt, míg minden tízedik elterelt egyedül  lakott. (A többiek egyéb családi 
státusszal rendelkeztek, vagy családi státuszuk nem ismert.) 92%‐uk lakhatási feltételei stabilak. (4%‐
uk  valamilyen  intézményben  élt,  jó  részük  feltehetően  fogvatartottként.)  A  2007‐ben  elterelésbe 
lépők  18%‐a,  az  életükben  először  kezelésbe  kerülő  eltereltek  17%‐a  volt munkanélküli.  (Nemzeti 
Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése) 
 
Egy  korábbi,  2004‐es  kutatás5,  ami  elsősorban  MFSZ‐ben  résztvevő  kliensekre  koncentrált, 
hasonlókat  állapított  meg:  az  eltereltek  többsége  fiatal,  szakképzettséggel  vagy  érettségivel 
rendelkező felnőtt férfi. Általában van jövedelmük vagy eltartójuk, tanulnak vagy dolgoznak, és más 
büntetőügyük  az  eljárás  megkezdésekor  nincs.  Az  elterelés  büntetőjogi  és  egészségügyi 
vonatkozásairól  csak  kevés  információval  rendelkeznek  annak  ellenére,  hogy  többségük már  részt 
vett előzetes állapotfelmérésen. (Nemzeti Drog Fókuszpont 2006‐os éves jelentése) 

Kezelésben részesülő, de nem elterelt drogfogyasztók – összehasonlítás 

Magyarországon  a  kezelésben  részesülő  drogfogyasztók  száma  évenként  14.000‐15.500  fő  között 
mozog,  számuk  2007‐ben  kismértékben  alacsonyabb,  13.457  fő  volt. A  kezelt  betegek  közül  az  új 
betegek száma évente 4‐6.000  fő. Az elterelésben résztvevőkhöz hasonlóan a kezelésben részesülő 
összes drogfogyasztó között is a férfiak vannak többségben: 2007‐ben közel kétszer annyi férfi kapott 
kezelést, mint nő. Az első kezelésbe  lépők között a férfiak aránya még nagyobb volt (3:1). (Nemzeti 
Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése) 
 
Az  életkori megoszlás  sajátos,  évenként  hasonló,  de  nemenként  különböző mintázatot mutat:  az 
összes kezelt férfit tekintve a 20‐24 évesek számaránya kiemelkedő, a nők esetében azonban a 20‐24 
évesek relatíve magas aránya mellett a további korosztályokban is magas az előfordulás. 2007‐ben a 
kezelést megkezdő férfiak fele, a nők 38%‐a a 20‐29 éves korosztályból került ki. Az elterelésbe lépők 
többsége  szintén  ugyanebbe  a  korcsoportba  tartozik.  (Nemzeti  Drog  Fókuszpont  2008‐as  éves 
jelentése) 
 
A 2007‐ben kezelést kezdő kliensek kb.  fele a  szüleivel él  (az elterelést kezdőknek 59%‐a), 86%‐uk 
stabil lakhatási körülményekkel rendelkezik (az elterelésbe lépőknél ez az arány 92%). Többségüknek 
(55%‐uknak)  rendszeres munkája  van  vagy  tanuló, 26%‐uk munkanélküli,  szemben  az elterelésben 
lépők 18%‐ával. (Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése) 

 
4  A  TDI  rendszerrel  kapcsolatban  meg  kell  jegyezni,  hogy  az  adatok  –  az  adatgyűjtési  rendszer  hibájából 
következően – sem az egészségügyi ellátásokba kerültek számát, sem pedig az egészségügyi típusú elterelésben 
és megelőző‐felvilágosító szolgáltatásban részesülők számát nem tükrözik.  
5  A  vizsgálatot  az  Igazságügyi  Minisztérium  Pártfogó  felügyelői  és  Jogi  Segítségnyújtó  Szolgálat  Országos 
Hivatala Módszertani és Jogi Osztálya végezte. 
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Az eltereltek szerfogyasztása 

Az eltereltek körében – az 1999‐2000 közötti csökkenést követően – 2000 és 2002 között enyhén, 
majd meredeken emelkedett a kannabisz‐használat,  s 2003 után a kannabisz vált a  leggyakrabban 
használt droggá. A heroin‐használat trendje ingadozó. (Rácz 2009) 
 
A TDI  rendszer 2007. évi adatai  szerint az elterelésbe kerülők 80%‐a kannabiszt, 9%‐a amfetamint 
használt elsődleges szerként. Az eltereltek körében a kokaint elsődleges szerként használók aránya 
megközelítette  az  opiátfogyasztókét.  A  kannabisz‐használók  leggyakrabban  stimulánsokat 
fogyasztanak másodlagos szerként, az opiát‐fogyasztók valamilyen stimulánst, a stimuláns‐fogyasztók 
pedig kannabiszt. (Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése) 
 
2007‐ben az elterelésbe lépő férfiak 82%‐ának a kannabisz volt elsődleges szere, míg a nők körében 
ez az arány csak 68% volt (esetükben magasabb volt a stimulánsok aránya). A legfiatalabb eltereltek 
elsősorban  kannabisz‐használat miatt  kerültek  elterelésbe  (62%‐uk  24  év  alatti  volt),  a  többi  szer 
miatt valamivel idősebb szerhasználók léptek elterelésbe (opiát miatt eltereltek 72%‐a, kokain miatt 
eltereltek 84%‐a 25 év feletti). A szerfogyasztás módját a kannabisz‐dominancia határozza meg, azaz 
a legjellemzőbb a szívás vagy belégzés. Az intravénás szerhasználat az eltereltek között 9%‐ra tehető, 
aktuálisan 2% intravénás használó.  
 
Mind a kannabiszt, mind az amfetamint  legtöbben 15‐19 éves koruk között fogyasztották először az 
eltereltek,  de  közel  20%‐uk  15  éves  kora  előtt  kezdte  el  a  kannabisz  fogyasztását.  (Nemzeti Drog 
Fókuszpont 2008‐as éves jelentése) 
 
Egy  2008‐as  vizsgálat  szerint  az  eltereltek  átlagosan  4,9  éve  fogyasztanak  vagy  fogyasztottak  az 
elterelést megelőzően kábítószert. (Fact Intézet 2009) 
 
Az  elterelt  kliensekhez  hasonlóan  a  kezelésben  részesülő  droghasználók  esetében  is  a  kannabisz‐
fogyasztók  jelentik a  legnagyobb  csoportot, nemek  szerint azonban  tapasztalhatók  különbségek. A 
2007‐ben  a  TDI  rendszerbe  jelentett  nem  elterelt  kliensek  közül  csak  a  férfiak  körében  volt  a 
kannabisz volt a  leggyakoribb elsődleges  szer  (42%), a nők esetében a vezető  szerek az altatók és 
nyugtatók voltak (28%). Az életükben első alkalommal kezelésbe lépőknél viszont mindkét nemnél a 
kannabisz volt a leggyakoribb szer. (Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése) 
 
A  TDI  adatok  szerint  2007‐ben  a  nem  elterelt  kliensek  körében  is  az  elszívás  /  belélegzés  volt  a 
leggyakoribb fogyasztási mód (41%). A második helyen álló intravénás haszálat (25%) azonban sokkal 
magasabb, mint az elterelteknél (9%). (Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése) 

Az elterelt kliensek támogatási szükségletei, illetve problémáik súlyossága 

A Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentésében idézett, a kábítószer‐függők és az eltereltek6 
támogatási  szükségleteit  összehasonlító  kutatás7  eredménye  szerint  az  elterelteknek  mindegyik 
vizsgált  dimenzióban  (lásd  a  3.  sz.  ábrán)  szignifikánsan  kisebb  a  támogatási  szükséglete, mint  a 
drogfüggőknek, egyedül  a  jogi problémákhoz  kapcsolódó  támogatási  szükséglet esetében egyezett 

 
6 A drogfüggők adatai. A drogfogyasztás pszichiátriai komorbiditása c. kutatásból (Gerevich J., Addiktológiai 
Kutató Intézet, 2007, nem publikált tanulmány), az eltereltek adatai pedig a Veszélykereső és veszélyeztetett 
fiatalok pszichoszociális problémái és támogatási szükségletei című (NKTH 2005‐2008), ugyancsak Gerevich J. 
által vezetett kutatásból származnak. 
7  Hajdú G.  (2008):  Eltereltek  és  drogfüggők  támogatási  szükséglete.  Addiktológiai  Kutató  Intézet,  Budapest 
(nem publikált tanulmány), idézi: Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése 
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meg  a  két  csoport  szerinti  fontosság.  (A  vizsgálatban  szereplő  eltereltek  egyik  része 
drogambulancián, másik része megelőző‐felvilágosító intézményben vett részt elterelésben.) 
 
4. ábra:  Támogatási  szükséglet  az  EuroADAD  problématerületei  szerint  a  drogfüggők  és  az  eltereltek 

körében 
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Forrás: Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése 
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Ugyancsak  2008‐ban  készült  az  a  vizsgálat,  ami  szerint  az  eltereltek  kétharmadának  sem  a 
munkahelyén vagy iskolában, sem az egészségi állapotában nem okozott problémát a vizsgálat idejéig 
a  drogfogyasztás.  A  leszokóban  lévő  és  absztinens  eltereltek  döntő  többsége  (92,4%‐a)  pedig  a 
szolgáltatónál minden olyan segítséget megkapott, amire szüksége volt. (Fact Intézet 2008)  
 
Szintén 2008‐ban jelent meg annak a kutatásnak az eredménye, ami azt vizsgálta, hogyan érvényesül 
a büntetés helyett kezelés elve egy budapesti drogbetegekkel  foglalkozó  intézmény gyakorlatában, 
és valóban a kezelésre szoruló célcsoportok kerülnek‐e be ily módon a kezelőrendszerbe. A vizsgálat 
során a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia 2001 és 2005 között kezelésre jelentkező 
klienseinek ASI  interjú  alapján  nyert  adatait  elemezték  a  szerzők. A  vizsgálatból  kiderült,  hogy  az 
eltereltek jelentős része enyhe problémákkal rendelkezik vagy nem bír kezelést igénylő problémával. 
2003 óta ugrásszerűen megnőtt a „problémamentes” kliensek aránya az eltereltek között, de arányuk 
a  más  ok  miatt  kezelésbe  kerülők  körében  is  nőtt.  Összességében  kb.  a  minta  felét  egy  olyan 
klienscsoport  alkotta,  amelynek  nincs  kezelést  igénylő  problémája,  s  e  csoporton  belül magas  az 
eltereltek aránya.8  
 

 
8  A  hivatkozott  cikk  szerzői  megjegyzik,  hogy  az  mfsz‐re  alkalmas  klienseket  továbbküldték  a  megfelelő 
ellátóhelyekre, így a drogambulancián, ahol a vizsgálat zajlott, az eltereltek közé csak „elhanyagolható számú” 
nem súlyos állapotú elterelt kliens kerülhetett. (Rácz és mtsai 2008, 605‐606. o.) 
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5. ábra: A büntetés helyett és más okból kezeltek megoszlása az ASI‐klaszterek alapján (2001‐2005) 
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Adatok forrása: Rácz és mtsai 2008 
 
A kutatás megállapította, hogy „a büntetés helyett kezelés jogi intézménye nem a súlyos állapotban 
lévő drogfogyasztókat éri el. A „büntetés helyett kezelésben” részt vevő problémamentes „betegek” 
jelentős egészségügyi kapacitást kötek le feleslegesen.”9 (Rácz és mtsai 2008, 606. o.) Ezt a felvetést 
a  Nemzeti  drogstratégi   megvalósulásá   vizsgáló  kutatásban  részt vevő  szakemberek  is 
megfogalmazták. (Vitrai 2009) E probléma másik oldala, hogy a súlyosabb állapotú betegek viszont 
nem jutnak kezeléshez, erre utal a kezelésbe került a vizsgált kliensek problémáinak csökkenése. Más 
szakemberek  szakmai  és  etikai  szempontból  tartják  aggályosnak  a  nem  problémás 
kannabiszhasználók elterelését. 

a t  

                                                           

10 (Rácz és mtsai 2008) 
Több szakember  is megfogalmazta, hogy Magyarországon az egészségügyi ellátásba kerülő 
droghasználók  számát  és  összetételét  elsősorban  a  BTK,  illetve  a  rendőrség  aktivitása 
határozza meg és „jelentős számban kerülnek a „büntetés helyett kezelés” elve („elterelés”) 
miatt  kezelésbe  droghasználók,  akiknek  a  többsége  marihuánahasználó.  2003  óta  a 
marihuána vált dominánssá a kezelésbe kerültek között. Nézetünk szerint ez a magas arány 
azzal  a  következménnyel  jár,  hogy  a  bekerülők  száma  és  összetétele  a  BTK‐tól,  illetve  a 
rendőri  aktivitástól  függ;  a  kezelőintézmények  ebben  az  irányban  válnak  „nyitottá”,  nem 
pedig  a  droghasználók  kezelésre  motiválásában  vagy  megkeresésében,  felkutatásában 
(outreach).” (Rácz 2009, 229‐230. o.; ugyanezt a problémát veti fel: Takács 2009, 272. o.) Az 
említett  problémák  mellett  a  jogvédő  szervezetek  arra  hívják  fel  a  figyelmet,  hogy  a 
rendőrség elsősorban a  fogyasztókat, és nem a kereskedőket üldözi.  (Dénes, Sárosi 2006, 
Vitrai 2009) 
 

 
9  Az  elterelésen  belül  a  különböző  elterelés‐típusokba  történő  kerülés  alapelve,  hogy  minden  kliens  az 
állapotának  leginkább  megfelelő  szolgáltatásban  részesüljön,  s  ennek  alapján  fő  szabály,  hogy  a 
problémamentes eltereltek nem az egészségügyi rendszerbe (egészségügyi típusú elterelésbe) kerülnek. 

 

10  Minden  kezelésnek  vannak  mellékhatásai,  így  minden  kezelés  esetében  mérlegelni  kell  a  kezelés  várható 
eredményeit és nemkívánatos hatásait. Már maga a kezelés kezdeményezése, a kliens/beteg‐szerep megajánlása is 
járhat  ilyen  mellékhatásokkal  (pl.  medikalizálhat  életstílusokat,  „mindennapi  életben”  előforduló  problémákat, 
kialakíthatja  a passzív,  segítséget  váró  betegszerepet,  stigmatizációt  vonhat maga  után, megszakíthatja  egy  fiatal 
iskolai  karrierjét  stb.)    A  kezelés  kára  tehát  nagyobb,  mint  a  kezelés  elmaradásáé.  Ezekben  az  esetekben  a 
felvilágosítás,  a  konzultatív,  tanácsadás  jellegű  segítség  hasznosabbnak  tűnik,  mint  az  orvosi  vagy  pszichológiai 
kezelés. (Ritter 2002) 
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Meg kell azonban  jegyezni, hogy az eltereléssel kapcsolatban megfogalmazódott kritikák ellenére a 
szakemberek  szerint  az  elterelés  hasznos  dekriminalizációs  lehetőség,  és  –  a  prevencióval,  az 
ártalomcsökkentéssel  és  a  terápiával  együtt  –  vélhetően  szerepet  játszott  abban,  hogy  az 
epidemiológiai  mutatókban  nem  történt  drámai  romlás,  nem  nőtt  a  halálozás,  nem  romlott  a 
drogfogyasztással összefüggő kriminalitás. (Buda 2009, Vitrai 2009) 

Drogfogyasztók utánkövetése 

Magyarországon  alig  készült  követéses  vizsgálat  elterelésben  részt  vevő  kliensekről.  A  pomázi 
Gyermekjóléti Szolgálat az MFSZ‐ben résztvevő klienseinek utánkövetéses vizsgálatát végezte el 1‐3 
évvel a program befejezését követően. A kutatás eredménye szerint az  illegális szerek használata a 
program alatt 86, utánkövetéskor 76%‐kal csökkent. A  legális drogok fogyasztása az utánkövetéskor 
magasabb  mértéket  mutatott  (a  rendszeres  dohányosok  aránya  pl.  harmadával  nőtt).  Az  iskolai 
végzettség  nőtt,  a  kliensek munkanélkülisége megszűnt  a  követéses  vizsgálat  idejére,  bűnismétlés 
pedig nem  fordult elő. A programot a  résztvevők 90%‐a hasznosnak  tartotta.  (Szöginé, Törzsökné 
2009) 

Elterelést végző szolgáltatók és tevékenységük 

2004‐ben – vagyis az elterelést nem  függők  számára  is elérhetővé  tévő  jogszabály hatálybalépését 
követő évben – 260 addikciókat kezelő intézmény (az addiktológiai ellátóhelyek mintegy 69%‐a) vett 
rész  az  elterelésben,  amely  intézmények  legnagyobb  arányban  (28%)  előzetes  állapotfelmérést  és 
megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást  végeztek  (26%).  Ebben  az  időszakban  az  elterelés  kapcsán 
nyújtott egészségügyi  jellegű szolgáltatásokat  (ide tartozik a kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 
és  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás)  nagyfokú  koncentráció  jellemezte:  az  elterelést 
megkezdők kb. felét mindössze hat szolgáltató látta el, a 15 legnagyobb szolgáltató pedig a kliensek 
85%‐át kezelte. (Nemzeti Drog Fókuszpont 2004‐es éves jelentése, Borsi, Portörő 2005) 
 
Az elterelés megelőző‐felvilágosító formáját végző szervezetek 2003 óta működnek Magyarországon. 
MFSZ‐t azok a szolgáltatók végezhetnek, akik nyílt pályázat során teljesítik a szakmai kritériumokat. 
2008‐ban 53 olyan szervezet működött, amely e tevékenységet is végezte, és amelyek rendszeresen 
biztosított ilyen szolgáltatást. Kétharmaduk szociális ellátó, egyházi vagy egyéb társadalmi szervezet, 
vagy  pedig  gazdasági  társaság.  Kisebb  hányaduk  egészségügyi  szolgáltató  is,  de  az  elterelést  a 
rendelési  időn  túl,  a  betegforgalomtól  elválasztva  végzik.  A  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás 
tekintetében  Magyarország  egész  területe  lefedett,  várólisták  nem  alakultak  ki.  (Felvinczi  2009, 
Nemzeti Drog Fókuszpont 2008‐as éves jelentése, Felvinczi, Varga 2008) 
 
A  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatások  mind  tartalmukban,  mind  célkitűzéseikben  rendkívül 
változatosak, az azonban minden szolgáltatóra  jellemző, hogy az előírt  időkeretet megtartva egyéni 
és  csoportos  foglalkozásokat  is  biztosítanak  klienseiknek.  A  szolgáltatók  egy  része megköveteli  az 
absztinenciát, másik nem. Az adott  intervenció  tartalmát a kliens és a  szolgáltató közötti  terápiás‐
intervenciós szerződés rögzíti. (Felvinczi 2009) 
 
A  büntetés‐végrehajtási  intézményekben  fogva  tartottak  is  jogosultak  igénybe  venni  az  elterelés 
mindhárom  formáját.  Megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  esetében  általános  gyakorlattá  vált  a 
szakmai  együttműködés  az  adott  területen  lévő  büntetés‐végrehajtási  intézetek  és  szerhasználók 
kezelésével  foglalkozó  szakmai  szervezetek  között.  Magyarországon  vannak  azonban  még  olyan 
büntetés‐végrehajtási  intézmények,  ahol  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  igénybevételének 
lehetősége  nem  biztosított  a  fogvatartottak  számára.  (Felvinczi  2009,  Nemzeti  Drog  Fókuszpont 
2008‐as éves jelentése) 
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Az  elterelt  kliensek  kétötödének  (42,4%)  véleménye  szerint  a  segítő  szervezetek munkatársai  az 
elmúlt néhány évben elfogadóbbak lettek a droghasználókkal szemben, mint korábban voltak, míg az 
egészségügyben dolgozók esetében közel harmada  (28,9%) feltételez pozitív változást. (Fact  Intézet 
2008)  

Társadalmi és családi környezet 

Egy  2008‐ban  végzett  országos  vizsgálat  megállapítása  szerint  a  kutatásban  részt  vevő  elterelt 
kliensek  többsége  (59,3%‐a)  a magyar  társadalom  tagjait  elutasítónak  tartja  a  drogfogyasztókkal 
szemben,  míg  a  leszokott  drogosokkal  szemben  inkább  közömbösnek  vagy  elfogadónak.  Saját 
közvetlen  környezetük  droghasználókhoz  való  viszonyulása  ezzel  gyakorlatilag  megegyező.  (Fact 
Intézet 2008) 
 
Az  eltereltek  munkatársainak,  diáktársainak  közel  fele  közömbösen  viszonyult  a  megkérdezett 
drogproblémáihoz, ötödük nem is tudott róla, és mindössze 12,1%‐uk próbált meg segíteni. A közeli 
ismerősök esetében  a  leggyakoribb  válaszreakció  a  segítségnyújtás  volt  (34%), de  közel harmaduk 
(31,2%) esetében a hozzáállás közömbös volt. Az eltereltek háromötödének  (58,0%) megpróbáltak 
segíteni a közeli családtagjai, minden 10. válaszadó azonban közömbösséget  tapasztalt a közvetlen 
családjában. (Fact Intézet 2008) 
 
Az  elterelteket  legtöbbször  a  hatóságok  részéről  éri  hátrányos  megkülönböztetés.  Az 
egészségügyben,  valamint  az  iskolában  és  a  munkahelyen  is  relatíve  magas  arányban  érte 
diszkrimináció  az  elterelteket  annak  ellenére,  hogy  ezeken  a  helyeken  a  jelentős  többség  nem 
tapasztalt  hasonlókat.  A  droghasználat  miatti  hátrányos  megkülönböztetés  formáit  tekintve  az 
eltereltek  harmada  találkozott  már  lekezelő  bánásmóddal,  6%‐ukat  elkerülték  a  diáktársai  vagy 
munkatársai, és szintén 6%‐ukat nem vették fel valamilyen munkahelyre vagy iskolába. (Fact Intézet 
2008) 
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A KUTATÁS KORLÁTAI 

Kutatásunk  az  elterelés  eredményességével,  hatásosságával  kapcsolatos  számos  kérdésről 
átfogó  képet  ad,  vizsgálatunknak  azonban  korlátai  is  vannak. A  legfontosabb  ezek  között, 
hogy az eredményességet az elterelésben részt vevő különböző szereplők véleménye alapján 
ítéljük  meg.  Másként  fogalmazva:  a  megvalósított  vizsgálat  percepció‐kutatásként 
definiálható annak előnyeivel és korlátaival együtt. 

Emellett  figyelembe  kell  venni,  hogy  kutatásunk  keresztmetszeti  vizsgálat,  egy 
„pillanatfelvétel”  az  elterelés  intézményrendszeréről.  Az  elterelés  eredményességének 
vizsgálatához azonban mindenképpen fontos lenne követéses vizsgálatokat végezni, amelyek 
az elterelés hosszú távú eredményeiről szolgáltatnának alapvető információkat.  

Kutatásunk további korlátját jelenti, hogy – mint minden más esetben – a vizsgálatban való részvétel 
önkéntesen történt. Az intézményvezetők döntötték el, hogy engedélyezik‐e az adatfelvételt, majd a 
szakemberek  és  a  kliensek maguk  döntöttek  arról,  kitöltik‐e  az  anonim  kérdőíveket. Mindez  azt 
jelenti,  hogy  tanulmányunk  az  együttműködő  intézményvezetőktől,  szakemberektől  és  kliensektől 
származó  információkra  épül,  míg  az  együttműködést  elutasító  szolgáltatók  adatait,  valamint 
vezetőik,  szakembereik  és  klienseik  véleményét  nem  ismerjük.  Mivel  a  mintavétel  tehát  nem 
véletlenszerűen  történt,  ezért  a  megállapítások  nem  általánosíthatóak  az  elterelés  teljes 
intézményrendszerére.  
 
Az  adatfelvétel  során  –  ahogy  azt  a  későbbiekben  is  jelezzük  –  időnként  előfordult,  hogy  egy‐egy 
témakörrel vagy konkrét kérdéssel kapcsolatban ellentmondásos  információkat kaptunk az elterelés 
különböző szereplőitől (pl. másként nyilatkoztak a végzett tevékenységekről az intézményvezetők és 
a szakemberek). Az ellentmondásokat telefonos vagy személyes adatfelvétel esetén – ha a válaszadó 
rendelkezett ehhez elegendő  információval –  igyekeztünk feloldani. Az anonim önkitöltős kérdőívek 
esetében  azonban  ilyen  korrekcióra nincs mód. Az  ellentmondások  azonban  jól mutatják, hogy  az 
elterelés  bizonyos  elemeiről  az  elterelésben  részt  vevő  szereplők  sem  rendelkeznek  pontos,  vagy 
elegendő információval.  
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III. ELTERELÉST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK LISTÁJÁNAK ÉS 
ADATAINAK VALIDÁLÁSA 
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BEVEZETÉS 

A dokumentumelemzés és listavalidálás céljai 

Az eltereléshez tartozó, vagyis a büntetőeljárás alternatívájaként igénybe vehető szolgáltatásoknak a 
következő három típusát határozza meg a Büntető Törvénykönyv:  
‐ kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés,  
‐ kábítószer‐használatot kezelő más ellátás,  
‐ megelőző‐felvilágosító szolgáltatás. 
 
Ha az érintett személy kábítószer‐függőségét  igazságügyi orvosszakértő nem állapította meg, az ún. 
előzetes  állapotfelmérés  alapján  dől  el,  hogy  az  elterelésbe  kerülő  klienseknek milyen  elterelési 
szolgáltatást  kell  igénybe  venniük.  Az  egészségügyi  szolgáltatástok  körébe  tartozó  kábítószer‐
függőséget  gyógyító  kezelést,  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátást,  illetve  előzetes 
állapotfelmérést  csak  egészségügyi  szolgáltató  pszichiátere,  addiktológus  szakorvosa  vagy  klinikai 
szakpszichológusa  végezhet.  Ellenben  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  nem  egészségügyi 
szolgáltatás.  
 
Az  elterelés  keretén  belüli  egészségügyi  szolgáltatások  (előzetes  állapotfelmérés, 
kábítószerhasználatot  kezelő  más  ellátás  és  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés)  nyújtására 
jogosult  intézmények,  szervezetek,  személyek  listáját  az  Egészségügyi  Minisztérium  hagyja  jóvá. 
Megelőző‐felvilágosító szolgáltatást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyilvános pályázatán erre 
jogosultságot szerző intézmények vagy szervezetek végezhetnek. A jogosultakat a minisztérium által 
közzétett akutális lista tartalmazza.  
 
Az elterelést végzők egy  része az elterelés mindhárom  típusát biztosítja a kliensek  számára,  illetve 
jogosult előzetes állapotfelmérést készíteni, mások viszont az eltereléssel kapcsolatos tevékenységek 
közül  csak  egy‐  vagy  kétfajta  feladatot  látnak  el.  A  végzett  tevékenységektől  függően  egyes 
intézmények, szervezetek mindkét listán szerepeltek.  
 
A dokumentumelemzés és  listavalidálás  célja az volt, hogy  rendelkezésre álljon az elterelést végző 
intézmények  vagy  szervezetek  aktuális  listája  az  alapvető  információkkal  (név,  elérhetőségek, 
eltereléssel  kapcsolatban  végzett  tevékenységek  stb.).  Erre  egyrészt  azért  volt  szükség,  hogy  az 
„ágazati  szemlélet”  (egészségügyi – nem egészségügyi) alapján összeállított nyilvántartások mellett 
rendelkezésre  álljon  egy  „intézményi  szemléletű”  lista  is,  amely  minden  (a  többszörös 
előfordulásokat  kiszűrve)  elterelésre  jogosult  intézményt  vagy  szervezetet  tartalmaz,  az  alapvető 
adatokkal  együtt.  Másrész  ez  a  lista  nélkülözhetetlen  volt  a  kutatás  további  lépéseinek 
végrehajtásához. 
 

Módszertan 

A dokumentumelemzés során összegyűjtöttük az elterelést végző  intézményekről készült különböző 
nyilvántartásokat  és  áttekintettük  azok  tartalmát.  Ezt  követően  –  a  többszörös  előfordulásokat 
kiszűrve – a nyilvántartások adatait felhasználva összeállítottunk egy listát azokról az intézményekről 
és  szervezetekről,  amelyek  jogosultak  elterelés  végzésére.  A  lista  az  adatforrásokban  az 
intézményekkel vagy szervezetekkel kapcsolatban fellelhető összes adatot tartalmazta.  
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A  lista  összeállítását  követően  2009  májusában  telefonos  megkereséssel  validáltuk  az  elterelést 
végző  intézmények  vagy  szervezetek  adatait,  hogy  kiszűrjük  a  már  megszűnt,  nem  működő 
szolgáltatókat, illetve validáljuk és frissítsük a listában szereplő adatokat. 
 
A telefonos megkeresés alkalmával került sor egy intézményi adatlap (strukturált intézményi kérdőív) 
kitöltésére,  ami  az  elterelés  végzésére  jogosult  és  létező,  működő  szolgáltatóktól  az  alábbi 
információk begyűjtésére szolgált: 
‐ intézményvezető és kapcsolattartó személye, elérhetőségeik; 
‐ eltereléssel kapcsolatban ténylegesen végzett tevékenységek; 
‐ az eltereléssel kapcsolatos tevékenységekben részt vevő munkatársak száma; 
‐ elterelésben és előzetes állapotfelmérésben résztvevők átlagos száma / év (becslés helyett a 2008. 
évi forgalmi adatokat is elfogadtuk). 
 
Az elterelést végző  intézmények vagy  szervezetek validált  listáján  szereplő adatokat – amennyiben 
eltérést,  illetve  adathiányt  tapasztaltunk  –  a  2009  júniusi‐augusztusi  kérdőíves  vizsgálat  adatai 
alapján  kiegészítettük,  így  a  kész  lista  mindegyik  szolgáltatóról  a  kutatás  során  összegyűjtött 
legfrissebb adatokat tartalmazza.11   

                                                           

 
Az elterelést végző szolgáltatók validált listáját részletesen lásd a mellékletben. 

 
11 Az adatbázisban minden szolgáltató esetében jeleztük, hogy a közölt információk a 2009 májusi, vagy a 2009 
júliusi‐augusztusi  adatfelvételből  származnak‐e.  A  kutatásba  természetesen  csak  azokat  az  intézményeket  / 
szervezeteket  vontuk  be,  amelyek  a  dokumentumelemzés  kiinduló  listáin  szerepeltek.  Kutatásunk  az  azóta 
jogosultságot szerző szolgáltatókra nem terjedt ki. 
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A LISTAVALIDÁLÁS EREDMÉNYE 

A  validálásra  összeállított  listán  a  duplumok  leszűrését  követően  213  szolgáltató  szerepelt.  A 
listvavalidálás  során  a megkérdezett  szolgáltatók 44,1%‐áról  igazolódott be, hogy  végez  elterelést, 
46,0%‐uk  viszont  (már)  nem  folytat  ilyen  tevékenységet,  további  2,8%‐uk  megszűnt.  A  vizsgált 
szolgáltatók 7,0%‐áról nem sikerült  információt gyűjteni (megtagadták a válaszadást, vagy többszöri 
keresés után sem sikerült elérni őket).  
 
3. táblázat: A listavalidálás eredménye 

Eredmény 
Szolgáltatók 

száma 
Százalék 

Végez elterelést  94  44,1 

Nem végez elterelést  98  46,0 

Megszűnt  6  2,8 

Válaszmegtagadó, nincs információ  15  7,0 

Összesen:  213  100,0 
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AZ ELTERELÉST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE 

A  validált  listán  94  olyan  szolgáltató  szerepel,  amelyik  végez  elterelést.  E  94  szolgáltató  relatív 
többsége  (29,8%‐a)  Budapesten  vagy  Pest  megyében  található,  amit  Békés,  Fejér,  Győr‐Moson‐
Sopron és Komárom‐Esztergom megye követ (6,4%).  
 
4. táblázat: Elterelést végző szolgáltatók székhelye (megye) 
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AZ ELTERELÉST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

A szolgáltatók relatív többsége (39,4%‐a) egyféle eltereléssel kapcsolatos tevékenységet végez, közel 
negyedük  háromfélét,  közel  ötödük  négyfélét.  Négy  szolgáltató  válaszadója  csak  annyit  közölt  a 
listavalidáláskor, hogy végez elterelést, részletesebb információkkal azonban nem szolgált.  
 
5. táblázat: Hányféle eltereléssel kapcsolatos tevékenységet végeznek? 

Hányfélét végez… 
Szolgáltatók 

száma 
Százalék 

Egyfélét  37  39,4 

Kétfélét  13  13,8 

Háromfélét  22  23,4 

Négyfélét  18  19,1 

Nincs adat  4  4,3 

Összesen:  94  100,0 
Megjegyzés: 4 szolgáltató pontos tevékenységéről nincs adat 
 
Az  eltereléssel  kapcsolatban  egyféle  tevékenységet  végző  szolgáltatók  jellemzően  megelőző‐
felvilágosító  szolgáltatást nyújtanak. A  különböző  tevékenység‐kombinációkat  a  következő  táblázat 
tartalmazza.  
 
A szolgáltatók közel kétharmadában (62,8%‐ában) végeznek valamilyen egészségügyi szolgáltatást az 
eltereléssel  kapcsolatban, míg  35  helyen  csak megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást  biztosítanak.  A 
szolgáltatók 19,1%‐a előzetes állapotfelmérést is végez, illetve mindhárom elterelés típust végzi.  
 
6. táblázat: Hányféle eltereléssel kapcsolatos tevékenységet végeznek? 
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AZ ELTERELÉST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI 

Elterelésben dolgozó munkatársak száma 

A  szolgáltatók  több,  mint  kétötödénél  1‐5  fő  végez  valamilyen  eltereléssel  kapcsolatos 
tevékenységet, 6‐10  fő 27,7%‐uknál dolgozik ezen a  területen, és  további közel egyötödüknél ezt a 
munkát 11 vagy több fő végzi.  
 
7. táblázat: Elterelésben dolgozó munkatársak száma 

Munkatársak száma 
Szolgáltatók 

száma 
Százalék 

1‐5 fő  40  42,6 

6‐10 fő  26  27,7 

11 vagy több fő  18  19,1 

0 fő vagy külső szolgáltató végzi  2  2,1 

Nincs adat  8  8,5 

Összesen:  94  100,0 
Megjegyzés: a legtöbb említés 27 fő volt 

Elterelésben részt vevő kliensek száma 

A szolgáltatók több, mint egytizedének nem volt elterelt vagy előzetes állapotfelmérésben részt vevő 
kliense  2008‐ban  és,  vagy  a  korábbi  egy‐két  évben,  közel  harmaduknak  1‐49,  ötödüknek  50‐99 
kliense volt. A 100‐199 és a 200 vagy több klienst ellátó szolgáltatók aránya egyaránt 13,8%.  
 
8. táblázat: Elterelésben részt vevő kliensek száma 

Kliensek száma 
Szolgáltatók 

száma 
Százalék 

0 fő  12  12,8 

1‐49 fő  29  30,9 

50‐99 fő  20  21,3 

100‐199 fő  12  12,8 

200 vagy több fő  13  13,8 

Nincs adat  8  8,5 

Összesen:  94  100,0 
Megjegyzés: a legmagasabb említett szám 900 fő volt 
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IV. KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT ELTERELÉST VÉGZŐ 

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK VEZETŐI KÖRÉBEN 
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BEVEZETÉS 

A kutatás célja 

Az  elterelés  eredményességének  vizsgálata  c.  kutatás  részeként  kérdőíves  felmérés  készült  az 
elterelést végző intézmények vagy szervezetek körében. A kutatás célja az volt, hogy  
‐ megvizsgáljuk  az  elterelést  végző  intézmények  vagy  szervezetek  droghasználókkal,  és  azon  belül 
eltereléssel kapcsolatos tevékenységi területét, valamint ellátási körét; 
‐ képet kapjunk arról, hogy milyen  szakmai‐személyzeti háttérrel,  infrastrukturális ellátottsággal és 
finanszírozási háttérrel dolgoznak az elterelést végző ellátóhelyek; 
‐ felmérjük a kliensforgalmat, a kliensek  intézményváltási arányát, az  igazolást megszerzők arányát, 
illetve megvizsgáljuk, hogy milyen feltételek mellett vehetik igénybe az eltereltek a szolgáltatást vagy 
kezelést az adott helyen; 
‐ megvizsgáljuk  az  ellátóhelyek  eltereléssel  kapcsolatos  szakmai programját  (célkitűzések,  elméleti 
háttér, alkalmazott módszerek, eredményesség‐indikátorok stb.); 
‐ megkérdezzük az intézményvezetőket arról, hogyan módosítanák az elterelés intézményrendszerét 
(pl.  jogszabályi  háttér,  szakmai‐működési  standardok  és  elvárások)  az  eredményesség  növelése 
érdekében.  

Az adatfelvételről 

A kutatás kérdőíves adatfelvétellel valósult meg. A strukturált kérdőívet kérdezőbiztosok vették  fel 
face‐to‐face interjú keretében. Az adatfelvételre 2009. július‐augusztus hónapjaiban került sor.  
 

A  kérdezőbiztosok  minden,  a  validált  listán  szereplő  intézménnyel  felvették  a  kapcsolatot  –
függetlenül  attól,  hogy  2009  áprilisában  sikeres  volt‐e  a  kapcsolatfelvétel,  illetve  hogy  akkor 
együttműködő  volt‐e  az  intézmény  vezetője  –  és  felkérték‐e  a  kutatásban  való  részvételre.  A 
részvételt  vállaló  szolgáltatóknál  nevesített  interjú  készült  az  intézményvezetővel  vagy  a  szakmai 
vezetővel, továbbá – ugyancsak önkéntes alapon – minden intézményben vagy szervezetnél anonim 
kérdőívet töltöttek ki az elterelésben dolgozó szakemberek és az elterelt kliensek.  
 

Az intézményvezetőkkel vagy szakmai vezetőkkel felvett kérdőív – a Megbízó kérésére – alapvetően 
az  NDI‐SZIP  portálon  található  SZIP‐ellátás  kérdőív  kérdéseit  tartalmazza.  (A  kérdőívben  szereplő 
kérdéseket és válaszalternatívákat a kutatás során nem magyaráztuk, a bennük szereplő fogalmakat 
nem definiáltuk.) 
 

Az  elterelést  végző  szolgáltatók  közül  69  vállalta  és  teljesítette  a  kutatásban  való  részvételt,  a 
mintaelemszám  tehát  69.  Az  elterelést  végző  intézmények  73%‐a  került  tehát  a  kutatás  végleges 
mintájába.  A  tanulmányrészben  közölt  táblázatok  az  intézmények  száma  mellett  –  az  alacsony 
elemszámok ellenére – a könnyebb áttekinthetőség kedvéért százalékos megoszlást is tartalmaznak. 
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A KUTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ INTÉZMÉNYEK JELLEMZÉSE 

Működési szint 

A kutatásban  részt vevő  intézmények  relatíve  többsége  (19 szolgáltató) országos működési szinttel 
rendelkezik,  a  regionális,  megyei  és  kistérségi  hatáskörű  ellátóhelyek  száma  azonos  (15‐15‐15 
szolgáltató). Legkisebb számban a települési szintű intézmények kerültek a mintába (öt szolgáltató).  
 
9. táblázat: Működési szint 

Működési szint 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Települési  5  7,2 

Kistérségi  15  21,7 

Megyei  15  21,7 

Regionális  15  21,7 

Országos  19  27,5 

Nemzetközi  0  0 

Összesen:  69  100,0 

Drogproblémában érintett kliensek számára biztosított programok, 
szolgáltatások 

A  vizsgált  intézményi  körben  a megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  az  a program  vagy  szolgáltatás, 
amit legnagyobb (84,1%‐os) arányban biztosítanak a drogproblémában érintett kliensek számára. Ezt 
az alacsony küszöbű szolgáltatások nyújtása (58,0%) és a kezelés követi (55,1%).  
 
A  többi  felsorolt  program,  szolgáltatás  közös  jellemzője,  hogy  kevesebb,  mint  a  megkérdezett 
intézmények  felében  hozzáférhető  csak  a  kliensek  számára. A  legszűkebb  „kínálat”  a  rehabilitáció 
terén mutatkozik, amit a vizsgált szolgáltatók kevesebb, mint egyharmada biztosít a drogproblémával 
küzdők számára.  
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10. táblázat: Drogproblémában érintett kliensek számára biztosított programok, szolgáltatások 

Program, szolgáltatás 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Kezelés  38  55,1 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás  58  84,1 

Rehabilitáció  20  29,0 

Reszocializáció – reintegráció  28  40,6 

Alacsony küszöbű szolgáltatás  40  58,0 

Egyéb  26  37,7 
* Az ellátóhelyek százalékában. 
 
Az intézményvezetők vagy szakmai vezetők számos olyan programot, szolgáltatást említettek már az 
első kérdésnél, amelyekre a későbbiekben részletesebben kitért a kérdőív. Az ún. egyéb válaszokat az 
alábbi felsorolás tartalmazza. 
 
Drogproblémában érintett kliensek számára biztosított programok, szolgáltatások – egyéb válaszok: 
- kábítószer‐konzultáció (5 említés) 
- nappali ellátás (3 említés) 
- közösségi ellátás (3 említés) 
- prevenció (2 említés) 
- térítéses szolgáltatás (2 említés) 
- bulisegély (1 említés) 
- közösségi nappali ellátás (1 említés) 
- oktatás (1 említés) 
- filmcsoport (1 említés) 
- ifjúságvédelem (1 említés) 
- színházterápia (1 említés) 
- primer és szekunder prevenció (1 említés) 
- szálláskeresés (1 említés) 
- telefonos segélyszolgálat (1 említés) 
- családterápia (1 említés) 
- utcai szociális munka (1 említés) 

Kezelés 

A  vizsgált  egészségügyi  ellátási  kategóriák  közül  az  egyéb  ambuláns  szakellátásba  tartozó  kezelési 
formákat  (addiktológiai,  pszichiátriai,  mentálhigiénés  vagy  pszichoterápiás  ellátás,  rehabilitációt 
előkészítő  program)  biztosítják  legmagasabb  arányban  a  kezelést  végző  intézmények: 
háromnegyedükben  érhetők  el  ilyen  jellegű  kezelések.  Ambuláns  detoxikálás  és  egyéb  kórházi 
szakellátás  (addiktológiai,  pszichiátriai, mentálhigiénés  vagy  pszichoterápiás  ellátás)  a  szolgáltatók 
harmadában  (32‐37%‐ában)  elérhető,  sürgősségi  ellátást negyedük nyújt. A  kérdéses  egészségügyi 
ellátási kategóriákból a kórházi (osztályos) detoxikálás aránya a legalacsonyabb. 
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11. táblázat:  A  felsorolt  egészségügyi  ellátási  kategóriákból  milyen  főbb  tevékenységeket  végeznek, 
milyen szolgáltatásokat nyújtanak? 

Egészségügyi ellátás 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Kórházi (osztályos) detoxikálás  5  13,2 

Sürgősségi ellátás   10  26,3 

Egyéb kórházi szakellátás (addiktológiai, pszichiátriai, 
mentálhigiénés vagy pszichoterápiás ellátás)   12  31,6 

Ambuláns detoxikálás   14  36,8 

Egyéb ambuláns szakellátás (addiktológiai, pszichiátriai, 
mentálhigiénés vagy pszichoterápiás ellátás, rehabilitációt 
előkészítő program)  

29  76,3 

Szubsztitúciós terápiák   8  21,1 

Egyéb  6  15,8 
* A kezelést végző szolgáltatók százalékában. 
 
Az  intézményvezetők vagy szakmai vezetők által említett ún. egyéb válaszokat – melyekre  jellemző, 
hogy nem mindegyik tartozik az egészségügyi ellátás területéhez – a következő adatsor tartalmazza.  
 
A  felsorolt  egészségügyi  ellátási  kategóriákból  milyen  főbb  tevékenységeket  végeznek,  milyen 
szolgáltatásokat nyújtanak? – egyéb válaszok: 
- rehabilitáció (2 említés) 
- megszervezik, előkészítik az eljutást (1 említés) 
- addiktológiai konzultáció (1 említés) 
- járóbeteg szakellátás (1 említés) 
- kreatív önsegítő csoport (1 említés) 
 
A  vizsgált  szociális  ellátási  kategóriák  körét  tekintve  –  az  egészségügyi  ellátási  kategóriákhoz 
hasonlóan — mindössze egy olyan  tevékenységi  csoport  található a  felsorolásban, amit a  kezelést 
végző  ellátóhelyek  többsége  végez:  ez  pedig  a  szociális  alapellátás  (családsegítés  vagy  családi 
konzultáció,  speciális  alapellátási  feladatok,  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás).  Nappali  ellátás 
(szenvedélybetegek  nappali  intézménye,  nappali  melegedő),  illetve  ápolás,  gondozás 
(szenvedélybetegek  otthona,  hajléktalanok  otthona)  a  kezelést  végző  intézmények  negyedében 
hozzáférhető  a  kliensek  számára,  átmeneti  elhelyezést  (szenvedélybetegek  átmeneti  otthona, 
hajléktalan  személyek  átmeneti  szállása,  éjjeli  menedékhely)  pedig  minden  10.  ilyen  szolgáltató 
biztosít a szenvedélybetegeknek.  
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12. táblázat:  Milyen  főbb  tevékenységeket  végeznek  a  következőkben  felsorolt  szociális  ellátási 
kategóriákból?  

Szociális ellátás 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Ápolás, gondozás (szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok 
otthona)   9  23,7 

Nappali ellátás (szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő)   10  26,3 

Átmeneti elhelyezés (szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhely)   4  10,5 

Szociális alapellátás (családsegítés vagy családi konzultáció, 
speciális alapellátási feladatok, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás)  

20  52,6 

Egyéb  9  23,7 
* A kezelést végző ellátóhelyek százalékában. 
 
Milyen  főbb  tevékenységeket végeznek a következőkben  felsorolt szociális ellátási kategóriákból? – egyéb 
válaszok: 
- közösségi ellátás (5 említés) 
- elterelés (1 említés) 
- szakosított szenvedélybetegek rehabilitációja, lakóotthona (1 említés) 
- egyéni esetkezelés (1 említés) 
- lakhatás (1 említés) 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás (MFSZ) 

A megelőző‐felvilágosító szolgáltatást végző ellátóhelyek szinte mindegyikénél  (96,6%) alkalmaznak 
egyéni  és,  vagy  csoportos  konzultációs  (counselling)  technikákat  és  foglalkozásokat,  továbbá  a 
támogató  (szupportív)  folyamatok  biztosítása  (89,7%)  és  a  motiváció  megerősítésére  törekvő 
technikák alkalmazása is gyakori (86,2%).  
 
Egészségfejlesztési  szemlélet  (az  Ottawai  Charta  tükrében)  a  mintába  került  MFSZ‐t  végző 
intézmények  háromnegyedében  jellemző, míg  interaktív  edukációs  foglalkozásokat  e  szolgáltatók 
több mint kétharmada tart a kliensek számára.  
 
Az MFSZ‐t  végző  ellátóhelyek  kétharmada  (65,5%)  szervez  önismereti  csoportokat  az  elterelésben 
résztvevő  klienseknek,  illetve  vonja  be  a  szülőket,  hozzátartozókat.  Célcsoport‐szegmentált 
foglalkozások  szervezése  (pl.  korosztályi,  kulturális,  droghasználati  stb. megkülönböztetésekkel)  az 
intézmények felére jellemző. 
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13. táblázat: A megelőző‐felvilágosító szolgáltatáson belül milyen főbb tevékenységeket végeznek, milyen 
szolgáltatásokat nyújtanak? 

Tevékenységek, szolgáltatások 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Egyéni és, vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 
foglalkozások   56  96,6 

Interaktív edukációs foglalkozások   40  69,0 

Támogató (szupportív) folyamatok biztosítása   52  89,7 

A motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása   50  86,2 

Önismereti csoportok szervezése   38  65,5 

Célcsoport‐szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, 
kulturális, droghasználati stb. megkülönböztetésekkel)   29  50,0 

Egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében)  44  75,9 

Szülők, hozzátartozók bevonása   38  65,5 

Egyéb  5  8,6 
* A megelőző‐felvilágosító szolgáltatást nyújtó ellátóhelyek százalékában. 
 
A  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatáson  belül  milyen  főbb  tevékenységeket  végeznek,  milyen 
szolgáltatásokat nyújtanak? – egyéb válaszok: 
- encounter csoportok (1 említés) 
- önsegítő technikák (1 említés) 
- család‐ illetve párkonzultáció (1 említés) 
- tanácsadás (1 említés) 
- evangelizációs csoportfoglalkozások (1 említés) 

Rehabilitáció 

A vizsgált mintában a rehabilitáció volt az a szolgáltatás, amit a  legkisebb arányban biztosítanak az 
ellátóhelyek  a  drogproblémával  küzdő  klienseknek.  A  rehabilitáción  belül  a  leggyakrabban 
utógondozást  végeznek  a  szolgáltatók  (75,0%),  amit  a  bentlakásos  hosszú  terápiás  rehabilitációs 
ellátás követ  (35,0%). Egészségügyi  rehabilitáció kevesebb, mint a  rehabilitációt végző  szolgáltatók 
harmadában elérhető a kliensek számára.  
 
14. táblázat:  A  rehabilitáción  belül  milyen  főbb  tevékenységeket  végeznek,  milyen  szolgáltatásokat 

nyújtanak? 

Tevékenységek 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Bentlakásos hosszú terápiás rehabilitációs ellátás   7  35,0 

Egészségügyi rehabilitáció   6  30,0 

Utógondozás   15  75,0 

Egyéb  5  25,0 
* A rehabilitációt végző ellátóhelyek százalékában. 
 
 
A  rehabilitáción belül milyen  főbb  tevékenységeket végeznek, milyen  szolgáltatásokat nyújtanak? – egyéb 
válaszok: 
- munka rehabilitáció (2 említés) 
- relapszus prevenció (2 említés) 
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- szülői csoport (1 említés) 

Reszocializáció – reintegráció 

A  reszocializációval és, vagy  reintergációval  (is)  foglalkozó  szolgáltatók  több mint négyötöde végez 
reszocializációs programot, közel ötödük tart fenn bentlakásos reintegrációt végző félutas házat, míg 
a  védett  munkahely  lehetősége  14,3%‐uknál  biztosított.  A  reszocializáción  –  reintegráción  belül 
vizsgált  tevékenységek  közül  a  szenvedélybetegek  lakóotthonban  történő  ellátása  a  legkisebb 
arányban hozzáférhető szolgáltatás.  
 
15. táblázat:  A  reszocializáción  –  reintegráción  belül  milyen  főbb  tevékenységeket  végeznek,  milyen 

szolgáltatásokat nyújtanak? 

Tevékenységek 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Reszocializációs program   23  82,1 

Bentlakásos reintegráció (félutas házak)   5  17,9 

Szenvedélybetegek lakóotthonban történő ellátása   1  3,6 

Védett munkahely   4  14,3 

Egyéb  8  32,1 
* A reszocializációt – reintegrációt végző ellátóhelyek százalékában. 
 
A  reszocializáción  –  reintegráción  belül milyen  főbb  tevékenységeket  végeznek, milyen  szolgáltatásokat 
nyújtanak? – egyéb válaszok: 
- szociális foglalkoztatás (2 említés) 
- család és munkahely segítése (1 említés) 
- munka rehabilitáció (1 említés) 
- felzárkóztatás, oktatás, állami gondozott gyerekek megsegítése (1 említés) 
- fejlesztő, felkészítő foglalkozás (1 említés) 
- pszichoszociális program (1 említés) 
- ambuláns szocializáció (1 említés) 

Alacsonyküszöbű ellátás 

Az  alacsonyküszöbű  ellátást  végző  szolgáltatók  döntő  többségében,  92,5%‐ában  van  tanácsadás, 
konzultáció, és több, mint felük (57,5%) folytat megkereső tevékenységet, utcai munkát,  illetve tart 
önsegítő  és  érdekérvényesítő  csoportokat. Ún.  „drop‐in”  központ  az  alacsonyküszöbű  ellátásokkal 
foglalkozó  ellátóhelyek  42,5%‐ában  található,  telefonos  segélyszolgálatot,  sorstárssegítést  és 
edukációt, valamint tűcserét harmaduk, party szervizt pedig 27,5%‐uk biztosít. 
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16. táblázat:  Az  alacsonyküszöbű  ellátáson  belül  milyen  főbb  tevékenységeket  végeznek,  milyen 
szolgáltatásokat nyújtanak? 

Tevékenységek, szolgáltatások 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Tűcsere   13  32,5 

„Drop‐in” („Toppanj be”) központok   17  42,5 

Megkereső tevékenység, utcai szociális munka   23  57,5 

Sorstárssegítés és edukáció   14  35,0 

Önsegítő és érdekérvényesítő csoportok   23  57,5 

Segélytelefon   14  35,0 

Tanácsadás, konzultáció (pl. jogsegély szolgálat)   37  92,5 

Biztonságos szórakozás (party szerviz)   11  27,5 

Egyéb  4  10,0 
* Az alacsony‐küszöbű ellátást végző ellátóhelyek százalékában. 
 
Az  alacsony‐küszöbű  ellátáson  belül  milyen  főbb  tevékenységeket  végeznek,  milyen  szolgáltatásokat 
nyújtanak? – egyéb válaszok: 
- metadon, szubsztitúció (2 említés) 
- rendszeres klubfoglalkozás (1 említés) 
- adomány (1 említés) 
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AZ ELTERELÉSSEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK 

Jogosultság és ténylegesen végzett tevékenységek 

Az eltereléssel kapcsolatban végzett tevékenységek körébe az előzetes állapotfelmérés, a kábítószer‐
függőséget  gyógyító  kezelés,  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás,  valamint  a  megelőző‐
felvilágosító szolgáltatás tartozik.  
 
Az  egyes  tevékenységek  végzésére  való  jogosultságot  és  az  adott  tevékenység  tényleges  végzését 
mutató adatokat tekintve láthatjuk, hogy a jogosultságot megszerző szolgáltatók – néhány kivételtől 
eltekintve – ténylegesen is végzik az eltereléssel kapcsolatos tevékenységeket. 
 
17. táblázat: A felsoroltak közül milyen tevékenységeket végezhet az Önök intézménye vagy szervezete az 

eltereléssel kapcsolatban (mire van jogosultságuk) és melyeket végzik ténylegesen? 

Jogosultság  Tényleges tevékenység 

Tevékenységek  Intézmények 
száma 

Százalék* 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Előzetes állapotfelmérés  32  46,4  31  44,9 

Kábítószer‐függőséget gyógyító 
kezelés  24  34,8  24  34,8 

Kábítószer‐használatot kezelő más 
ellátás  28  40,6  28  40,6 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás  58  84,1  56  81,2 
* A szolgáltatók százalékában. 
 
A mintába került  intézmények  fele egyféle eltereléssel kapcsolatos  tevékenységet végez, míg  több 
mint egytizedük mind a négyfélét. 
 
18. táblázat: Hányféle eltereléssel kapcsolatos tevékenységet végeznek ténylegesen? 

Hányfélét végez… 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Egyfélét  34  49,3 

Kétfélét  9  13,0 

Háromfélét  17  24,6 

Négyfélét  9  13,0 

Összesen:  69  100,0 
 
Az  eltereléssel  kapcsolatban  egyféle  tevékenységet  végző  szolgáltatók  jellemzően  megelőző‐
felvilágosító  szolgáltatást nyújtanak. A  különböző  tevékenység‐kombinációkat  a  következő  táblázat 
tartalmazza. 
 
A  táblázatból  jól  látszik,  hogy  a mintába  került  intézmények  vagy  szolgáltatók  több, mint  felében 
végeznek  valamilyen  egészségügyi  szolgáltatást  az  eltereléssel  kapcsolatban, míg  32  helyen  csak 
megelőző‐felvilágosító  szolgáltatással  foglalkoznak.  A  vizsgált  körben  a  szolgáltatók  több,  mint 
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egytizede  végez  komplex  tevékenységet  az  eltereléssel  kapcsolatban:  azaz  ezeken  a  helyeken 
végeznek előzetes állapotfelmérést és az elterelés mindhárom fajtáját biztosítják a kliensek számára.  
 
19. táblázat: Hányféle eltereléssel kapcsolatos tevékenységet végeznek ténylegesen? 
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Előzetes 
állapot‐
felmérés 

Kábítószer‐
függőséget 
gyógyító 
kezelés 

Kábítószer‐
használatot 
kezelő más 

ellátás 

 

Megelőző‐
felvilágosító 
szolgáltatás 

Hányfélét 
végez 

Intézmények 
száma: 

      X  32 

    X    2 

    X  X  3 

X    X    1 

X      X  4 

X  X      1 

X  X  X    9 

X  X    X  4 

X    X  X  3 

  X  X  X  1 

X  X  X  X 

Egyfélét    
végez 

 
  Kétfélét  
végez 

 
 

Háromfélét 
végez 

 
 

Négyfélét 
végez 

9 

Összesen:  69 
 
Amennyiben  csak  a  három  elterelés  fajtát  tekintjük,  a  vizsgált  szolgáltatók  tevékenység  szerint  a 
következő megoszlást mutatják: 52,2%‐uk  (36  intézmény)  csak megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást 
végez,  13  intézmény  (18,8%)  csak  egészségügyi  típusú  elterelést  folytat  (kábítószer‐függőséget 
gyógyító  kezelést,  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátást,  vagy  mindkettőt),  29,0%‐uk  (20 
intézmény) pedig egészségügyi jellegű elterelést és megelőző‐felvilágosító szolgáltatást is biztosít.  
 
A  kutatás  során  megkérdeztük  az  intézményvezetőket,  hogy  mióta  folytatják  azokat  a 
tevékenységeket,  amiket  az  eltereléssel  kapcsolatban  végeznek.  (Minden  intézménynek  azokkal  a 
tevékenységekkel kapcsolatban tettük fel ezt a kérdést, amit ténylegesen végeznek.)  
 
2003  előtt már  végzett  előzetes  állapotfelmérést  ezen  intézmények  26%‐a,  kábítószer‐függőséget 
gyógyító  kezelést  33%‐a,  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátást  32%‐a,  illetve  –  az 
intézményvezető vagy szakmai vezető emlékezete szerint – megelőző‐felvilágosító szolgáltatást 11%‐
a.  (Megjegyezzük, hogy  a  visszaélés  kábítószerrel bűncselekmény  törvényi  tényállásának 2003.  évi 
módosítása terjesztette ki az elterelhetők körét az összes kábítószer‐használóra és már nem szabta 
feltételként  a  függőséget.  Ez  azt  is  jelenti,  hogy  a  2003.  évi  Btk.  módosítással,  illetve 
rendeletalkotással  születtek  csak meg  azok  a  fogalmak  és  szolgáltatási  típusok,  amelyek  végzését 
vizsgáltuk. A megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében – a szakemberek körében végzett vizsgálat 
tapasztalata alapján – elképzelhető, hogy néhány  intézményvezető  is összetévesztette a megelőző‐
felvilágosító szolgáltatást és a prevenciót.) 
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20. táblázat: Mióta végzik az adott tevékenységet? 

 
Előzetes 

állapotfelmérés 

Kábítószer‐
függőséget gyógyító 

kezelés 

Kábítószer‐
használatot kezelő 

más ellátás 

Megelőző‐
felvilágosító 
szolgáltatás 

1984  0  0  0  1 

1989  0  0  0  1 

1990  0  0  2  0 

1991  0  0  0  0 

1992  1  1  0  0 

1993  0  1  1  0 

1994  1  1  0  1 

1995  1  0  1  1 

1996  1  1  1  0 

1997  0  1  0  0 

1998  0  0  1  1 

1999  1  0  0  0 

2000  2  2  1  1 

2001  0  0  1  0 

2002  1 
26% 
  1 

 
 

33% 
  1 

32% 
  0 

11% 
 

2003  8  2  4  21 

2004  3  2  3  8 

2005  5  4  4  3 

2006  1  2  2  5 

2007  1  1  2  7 

2008  2  1  1  3 

2009  0  0  0  1 

Nem 
válaszolt  3 

 
74% 

4 

 
66% 

3 

 
68% 

2 

 
89% 
 

Összesen:  31  100%  24  100%  28  100%  56  100% 
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Előzetes állapotfelmérés 

Az  előzetes  állapotfelmérést  végző  intézmények  döntő  többsége,  87,1%‐a  alkalmaz  pszichiátriai 
interjút,  addiktológiai  interjút  pedig  77,4%‐uk  készít  az  előzetes  állapotfelmérés  keretében.  ASI 
kérdőívet is magas, 71,0%‐os arányban vesznek fel a szolgáltatók az előzetes állapotfelmérés során.  
 
21. táblázat: Milyen módszerrel végzik az Önök intézményében az előzetes állapotfelmérést? (Több válasz 

is adható.) 

Módszerek 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Pszichiátriai interjú  27  87,1 

Addiktológiai interjú  24  77,4 

ASI  22  71,0 

Egyéb  10  32,3 
* Az előzetes állapotfelmérést végző intézmények százalékában. 
 
10  válaszadó  említett  további  olyan módszereket,  amiket  előzetes  állapotfelméréskor  használnak. 
Ezeket az alábbi adatsor tartalmazza.  
 
Milyen módszerrel végzik az Önök intézményében az előzetes állapotfelmérést? – egyéb válaszok: 
- szociális munkás általi felmérés (2 említés) 
- pszichológiai tesztek (2 említés) 
- MMPI (1 említés) 
- pszichodiagnosztikai teszt (1 említés) 
- személyiségtesztek (1 említés) 
- önkitöltős teszt (1 említés) 
- laboratóriumi vizsgálat (1 említés) 
- esettanulmány (1 említés) 
 
Az  előzetes  állapotfelmérést  végző  31  intézmény  több,  mint  fele,  17  más  intézmény,  szervezet 
számára  is végez  ilyen felmérést. E 17  intézményből 13‐ban van kidolgozott eljárás az esetátadásra: 
10 helyen az esetátadás módja írásban rögzített, három intézményben pedig a kialakult gyakorlat és 
kapcsolatok  alapján  végzik,  de  nincs  írásban  rögzítve.  Négy  intézményvezető  jelezte,  hogy  nincs 
kidolgozott „esetátadási protokoll” az előzetes állapotfelmérés esetében, ez náluk mindig egyedileg 
történik.  
 
 

22. táblázat: Mások számára végzett előzetes állapotfelmérés 

Nem végez mások számára:  14 intézmény 

Végez mások számára:  17 intézmény 
 

           Van kidolgozott eljárás az
            esetátadásra:  

13 intézmény 

           Nincs kidolgozott eljárás az
           esetátadásra:  

4 intézmény 

 
Az  előzetes  állapotfelmérést mások  számára  végző  17  intézményből  10  az  elterelés  típusára  és  a 
csoportba küldhetőségre vonatkozó információkat adja át az elterelést majdan végző szolgáltatónak, 
hat  intézmény  viszont  ennél  bővebb  információt,  dokumentációt  bocsát  a  rendelkezésükre.  (Egy 
intézményvezető nem tudott válaszolni a kérdésre.) 
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A mintába 38 olyan intézmény, szervezet került, ahol nem végeznek előzetes állapotfelmérést. Ezen 
intézmények  háromnegyede  (28)  kötött  együttműködési megállapodást  olyan  szolgáltatóval,  ahol 
előzetes  állapotfelmérést  végeznek  a  klienseik  számára.  Az  együttműködési  megállapodással 
rendelkezők közül 19 intézmény vezetője jelezte, hogy megállapodásuk kitér az esetátadás módjára is 
(milyen információt kapnak, milyen formában stb.).  
 
23. táblázat: Más intézményből kapott előzetes állapotfelmérés 

Nem kötöttek együttműködési megállapodást  10 intézmény 

Kötöttek együttműködési megállapodást  28 intézmény 
 

           Kitér az esetátadás módjára   19 intézmény 

           Nem tér ki az esetátadás módjára 9 intézmény 
 
Az  előzetes  állapotfelmérést  máshol  készíttetők  fele‐fele  (14‐14)  arányban  kapják  csak  az 
alapinformációkat  (elterelés  típusa,  csoportba  küldhetőség),  illetve ennél bővebb  információkat és 
dokumentációt  az  azt  készítő  szolgáltatótól.  E  28  intézmény,  szervezet  kétharmada  (19)  teljes 
mértékben elégedett az előzetes állapotfelmérést végző szolgáltatóval, kilenc viszont csak részben.  
 
Az előzetes állapotfelmérést végző szolgáltatóval nem teljesen elégedett intézményvezetők az alábbi 
indokokkal támasztották alá válaszukat: 
- nem ad tájékoztatást az eredményről (5 említés) 
- a besoroláson kívül nem ad információt (5 említés) 
- kevés a hely, ahová klienseket lehet küldeni előzetes állapotfelmérésre (5 említés) 
- nem megfelelő az intézmények közötti kommunikáció (1 említés) 
- az írásban kapott információ lehetne bővebb (1 említés) 
- az ott elhangzottakról nem kapott írásos dokumentációt (1 említés) 
- a két intézmény közül, melyekkel szerződésük van, az egyik nem hajlandó az előzetes állapotfelméréssel 
foglalkozni (1 említés) 
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MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK, FELTÉTELEK (INFRASTRUKTÚRA, HUMÁN ERŐFORRÁS, 
FINANSZÍROZÁS) 

Infrastruktúra 

A mintába került szolgáltatók négyötöde esetében – a szolgáltatót képviselő  intézményvezető vagy 
szakmai  vezető  véleménye  szerint  –  azokon  a  helyszíneken,  ahol  az  elterelést  végzik,  minden 
infrastrukturális  feltétel  (helyiségek,  eszközök,  egyéb  felszerelések  stb.)  adott  a  zavartalan 
működéshez.  Részben  adottak  csak  a  feltételek  10  intézménynél  (14,5%),  és  mindössze  három 
válaszadó  vélte úgy,  hogy náluk  egyáltalán nem  adottak  az  infrastrukturális  feltételek  az  elterelés 
zavartalan végzéséhez.  
 
24. táblázat: Az(okon) a helyszín(eken), ahol Önök az elterelést végzik, adott‐e minden  infrastrukturális 

feltétel  (helyiségek, eszközök, egyéb  felszerelések stb.) a zavartalan működéshez? Kérem, most csak 
arra az infrastruktúrára gondoljon, ami az elterelés végzéséhez szükséges? 

Infrastruktúra 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Teljes mértékben adott  56  81,2 

Részben igen, részben nem  10  14,5 

Egyáltalán nem adott  3  4,3 

Összesen:  69  100,0 
 
Az infrastrukturális feltételeket csak részben elégségesnek vagy elégtelennek minősítő válaszadóktól 
megkérdeztük,  mi  az,  amire  szükségük  lenne  (a  kérdésre  több  választ  is  adhattak).  Ezeknek  a 
szolgáltatóknak  elsősorban  különböző  és,  vagy  a  jelenleginél  több  helyiségre,  illetve  különböző 
berendezésekre lenne szükségük ahhoz, hogy zavartalanul végezhessék az elterelést: 
- különálló helyiség beszélgetésekhez (2 említés) 
- terápiás szoba (1 említés) 
- csoportos beszélgetésre alkalmas helyiség (1 említés) 
- megfelelő helyiség (1 említés) 
- még egy terem (1 említés) 
- ha több helyiségük lenne, több klienst tudnának ellátni (1 említés) 
- egy elkülönített irodahelyiség, hogy az adminisztrációt függetleníteni lehessen (1 említés) 
- kliensek számára mosdó, WC (1 említés) 
- váróhelyiség (1 említés) 
- nyomtató , fénymásoló (1 említés) 
- számítógép (1 említés) 
- irodabútorok (1 említés) 
- berendezések (1 említés) 
 
Adott  minden  feltétel,  csak  az  épületen  belüli  (távoli)  elhelyezkedéssel  van  probléma  egy 
intézményben, illetve szintén egy szolgáltató említette az épület állagjavításának szükségességét.  
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A kérdésre az intézményvezetők olyan feltételeket is megemlítettek, amelyek nem tartoznak a fizikai 
infrastruktúra körébe:  
- szükséges időkeret biztosítása (3 említés) 
- plusz finanszírozásra lenne szükségük (1 említés) 
- humán erőforrás néha akadozik (1 említés) 
- pszichológus kolléga (1 említés) 
- adminisztrátor (1 említés) 
- megfelelő számú szakember (1 említés) 
 
Az elterelés végzéséhez rendelkezésre álló  infrastruktúra minősítését és a szolgáltatók által 
végzett  tevékenységek összefüggését  is megvizsgáltuk az elemzés során. Az  infrastruktúrát 
teljes mértékben megfelelőnek  tartók  fele  (50,0%)  és  a  fizikai  feltételeket  csak  részben 
megfelelőnek  vagy  egyáltalán  nem  megfelelőnek  tartók  többsége12  is  (61,5%)  olyan 
intézmény, ahol a három elterelés  típusból csak egyet, megelőző  felvilágosító szolgáltatást 
végeznek.  

Humán erőforrás 

A  felmérés  során  az  infrastruktúra  mellett  az  elterelésben  részt  vevő  intézményeknek  vagy 
szervezeteknek  az  elterelést  végző  humán  kapacitását  is megvizsgáltuk  a  következő  szempontok 
szerint: 
‐ milyen végzettségű, szakképesítésű szakemberek dolgoznak az egyes szolgáltatóknál, 
‐  ezek  közül  a  munkatársak  közül  hányan  dolgoznak  az  adott  helyen  főmunkaidőben,  és 
részmunkaidőben, illetve 
‐ hányan rendelkeznek legalább ötéves szakmai tapasztalattal. 
 
Az eredményeket a következő táblázatban foglaltuk össze.  
 
Szociális munkást a megkérdezett szolgáltatók háromnegyede (75,4%), pszichiátert közel kétharmada 
(63,8%)  alkalmaz,  de  pszichológus  (56,5%)  és  addiktológiai  konzultáns  (53,6%)  is  dolgozik  az 
intézmények vagy szolgáltatók több, mint felében. (Ld. a következő táblázatot.)  
 
A többi „szakmáról” összefoglalóan elmondható, hogy kevesebb, mint a vizsgált intézmények felében 
alkalmaznak ilyen végzettségű munkatársakat. 
 
A táblázat értelmezése:  
A  megkérdezett  szolgáltatók  63,8%‐ában  (44  intézménynél)  dolgozik  pszichiáter  végzettségű 
szakember. Ezen intézmények több, mint felében (59,1%) nincs főállású pszichiáter, míg ahol dolgozik 
főállásban  ilyen  szakember,  ott  az  átlagos  létszámuk  2,2  fő.  Részmunkaidős  pszichiáter  ezen 
szolgáltatók  háromnegyedében  dolgozik,  átlagosan  1,3  fő.  A  pszichiáterek  szakmai  tapasztalatát 
tekintve elmondhatjuk, hogy az  intézményvezetők állítása szerint nincs a munkatársaik között olyan 
pszichiáter,  akinek  ne  lenne  legalább  öt  éves  szakmai  tapasztalata,  így  a  pszichiátert  alkalmazó 
intézményekben  a  minimum  ötéves  tapasztalattal  rendelkező  pszichiáter  munkatársak  átlagos 
létszáma 1,5 fő.  
 

 
12 Részletesen: csak megelőző‐felvilágosító szolgáltatást végez: 8 intézmény, csak kábítószer‐használatot kezelő 
más ellátást végez: 2 intézmény, kábítószer‐függőséget gyógyító kezelést és kábítószer‐használatot kezelő más 
ellátást  végez:  1  intézmény,  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelést  és megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást 
végez: 1 intézmény, mindhárom elterelés‐típust végzi: 1 intézmény.  
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25. táblázat: Humán erőforrás 

Szakember végzettsége 
Dolgozik az 

intézményben
Főmunka‐

időben
Részmun‐
kaidőben 

Legalább öt éves 
tapasztalat 

Pszichiáter  44    (63,8%) 
Nincs: 59,1% 
Átlag: 2,2 fő 

Nincs: 25,0% 
Átlag: 1,3 fő 

Nincs: 0,0% 
Átlag: 1,5 fő 

Addiktológus szakvizsgával 
rendelkező orvos 

26    (37,7%) 
Nincs: 57,7% 
Átlag: 1,3 fő 

Nincs: 19,2% 
Átlag: 1,2 fő 

Nincs: 19,2% 
Átlag: 1,3 fő 

Pszichológus  39    (56,5%) 
Nincs: 59,0% 
Átlag: 1,8 fő 

Nincs: 38,5% 
Átlag: 1,4 fő 

Nincs: 20,5% 
Átlag: 1,1 fő 

Klinikai szakpszichológus  24    (34,8%) 
Nincs: 37,5% 
Átlag: 1,1 fő 

Nincs: 50,0% 
Átlag: 1,3 fő 

Nincs: 4,2% 
Átlag: 1,2 fő 

Mentálhigiénés szakember  29   (42,0%) 
Nincs: 48,3% 
Átlag: 1,3 fő 

Nincs: 51,7% 
Átlag: 1,0 fő 

Nincs: 24,1% 
Átlag: 1,2 fő 

Addiktológiai konzultáns  37   (53,6%) 
Nincs: 29,7% 
Átlag: 1,5 fő 

Nincs: 56,8% 
Átlag: 1,3 fő 

Nincs: 16,2% 
Átlag: 1,3 fő 

Szociális munkás  52    (75,4%) 
Nincs: 32,7% 
Átlag: 1,9 fő 

Nincs: 53,8% 
Átlag: 1,3 fő 

Nincs: 19,2% 
Átlag: 1,6 fő 

Lelkipásztor  7    (10,1%) 
Nincs: 42,9% 
Átlag: 1,5 fő 

Nincs: 57,1% 
Átlag: 1,0 fő 

Nincs: 0,0% 
Átlag: 1,3 fő 

Pszichopedagógus  9    (13,0%) 
Nincs: 44,4% 
Átlag: 1,0 fő 

Nincs: 33,3% 
Átlag: 1,0 fő 

Nincs: 33,3% 
Átlag: 1,0 fő 

Szociálpedagógus  28    (40,6%) 
Nincs: 50,0% 
Átlag: 1,5 fő 

Nincs: 50,0% 
Átlag: 1,4 fő 

Nincs: 21,4% 
Átlag: 1,2 fő 

Adminisztrátor  32   (46,4%) 
Nincs: 28,1% 
Átlag: 1,2 fő 

Nincs: 59,4% 
Átlag: 1,1 fő 

Nincs: 25,0% 
Átlag: 1,2 fő 

Megjegyzés: az átlagok a „0 fő” válaszokat nem tartalmazzák.  
 
Egyéb végzettséget 20 fő említett: 
- gyógypedagógus‐jogász (3 említés) 
- asszisztens (2 említés) 
- szociális szervező (2 említés) 
- gazdasági vezető (2 említés) 
- óvónő, óvópedagógus (1 említés) 
- gondozó (1 említés) 
- fejlesztő pedagógus (1 említés) 
- tapasztalati szakember (1 említés) 
- családterapeuta (1 említés) 
- ifjúságsegítő szociális asszisztens (1 említés) 
- klinikai szakápoló (1 említés) 
- segítők (1 említés) 
- belgyógyász (1 említés) 
- szupervízor (1 említés) 
- szociológus (1 említés) 
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A mintába került 69 szolgáltató közül 19, azaz a minta negyede (27,5%) jelezte, hogy dolgozik náluk 
önkéntes munkatárs az elterelésben, átlagosan 2,8 fő.  
 
26. táblázat: Az elterelésben részt vevő önkéntesek száma 

Önkéntesek száma 
Intézmények 

száma 

1 fő  7 

2 fő  4 

3 fő  6 

5 fő  1 

15 fő  1 

Összesen:  19 
 
Az önkéntesek elsősorban adminisztratív teendőket látnak el az elterelésben, de több intézményben 
végeznek kifejezetten szakmai feladatokat is – részletesebben lásd az alábbi adatsort.  
 
Milyen tevékenységeket végeznek az önkéntesek az elterelésben? 
- adminisztráció (11 említés) 
- fénymásolás (5 említés) 
- hozzátartozókkal tartja a kapcsolatot (3 említés) 
- saját élmény megosztása (önvallomás), hogy segítsék a munkát (2 említés) 
- önismereti csoport (1 említés) 
- elterelésben résztvevők, szakemberek irányítása mellett evangelizációs jellegű csoportfoglalkozáson 
nyújtanak segítséget (1 említés) 

- közösen a vezetővel részt vesznek a konzultációkon (1 említés) 
- megkereső munka (1 említés) 
- metadonprogramba irányítás (1 említés) 
- pszichiátriai tanácsadás (1 említés) 
- szakmai munka (1 említés) 
- pszichológus – konzultáns (1 említés) 
- szabadidős programok (1 említés) 
 
A  rendelkezésre  álló  személyi  állományt  az  intézményvezetők  vagy  szakmai  vezetők  több,  mint 
háromnegyede  megfelelőnek  minősítette  ahhoz,  hogy  zavartalanul  végezhessék  az  elterelést. 
Részben megfelelő humán infrastruktúrával 12 szolgáltató dolgozik (17,4%), egy válaszadó pedig úgy 
vélte, egyáltalán nem megfelelő a személyi állományuk az elterelés végzéséhez. 
 
27. táblázat: A korábban részletezett személyi állomány megfelelő‐e ahhoz, hogy zavartalanul végezzék az 

elterelést? 

Humán erőforrás 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Teljes mértékben megfelelő  54  78,3 

Részben igen, részben nem  12  17,4 

Egyáltalán nem megfelelő  1  1,4 

Nem válaszolt  2  2,9 

Összesen:  69  100,0 
 
A  nem  teljes  mértékben  megfelelő  szakembergárdával  dolgozó  szolgáltatóknak  elsősorban 
addiktológiai konzultánsra, szociális munkásra, pszichológusra és pszichiáterre lenne szükségük.  
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Milyen szakemberre lenne még szükségük? 
- addiktológiai konzultáns (6 említés) 
- szociális munkás (5 említés) 
- pszichológus (3 említés) 
- pszichiáter főállásban (2 említés) 
- pszichiáter (1 említés) 
- egy megfelelő végzettségű szakemberre, akit az elterelésbe be tudnánk kapcsolni (1 említés) 
- addiktológiai szakvizsgával rendelkező orvos (1 említés) 
- adminisztrátor (1 említés) 
- mentálhigiénés szakember (1 említés) 
- pszichopedagógus (1 említés) 
 
A humán erőforrásukat csak részben vagy egyáltalán nem megfelelőnek minősítő intézmények közül 
négy csak megelőző‐felvilágosító  típusú elterelést végez a háromféle elterelés  fajtából, három csak 
egészségügyi  jellegű  elterelést,  hat  pedig  egészségügyi  típusú  eterelést  és megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatást egyaránt végez.13  
 
A  vizsgált  szolgáltatók  közül 19  (27,5%) nem  válaszolt arra a  kérdésre, hogy havonta hány órában 
biztosítanak  szupervíziót  az  elterelésben  részt  vevő  szakemberek  számára,  további  hat  (8,7%) 
szolgáltató pedig 0 órát adott meg, azaz nem biztosítanak  ilyen  lehetőséget munkatársaik számára. 
Azon 44  intézményben, ahol konkrét óraszámot adtak meg a válaszadók, átlagosan havi 4,2 órában 
biztosított a szupervízió az elterelést végző munkatársak számára.  
 
28. táblázat: Az intézmény vagy szervezet havonta hány órában biztosít szupervíziót az elterelésben részt 

vevő szakemberek számára?  

Hány órában... 
Intézmények 

száma 
Százalék 

1‐2 órában  16  36,4 

3‐5 órában  17  38,6 

6‐10 órában  11  25,0 

Összesen:  44  100,0 
Megjegyzés: nem válaszolt 19 intézmény, illetve nem biztosít szupervíziót 6 intézmény (0 órát adott meg) 

A jelenlegi kapacitások minősítése az igényekkel összevetve 

Az  intézmények  többsége  (60 a 69‐ből) mindenkit  tud  fogadni, aki  jelentkezik náluk, azaz ki  tudják 
elégíteni a kliensek  felől érkező részvételi  igényeket. Hét szolgáltató  (10,1%) azonban arról számolt 
be, hogy vannak olyan  időszakok, amikor a rendelkezésükre álló kapacitások szűkössége miatt nem 
tudnak minden jelentkezőt fogadni.14 

                                                            
13  Részletesen:  4  szolgáltató  csak  mfsz‐t  végez  a  háromféle  elterelés‐típusból,  3  intézmény  kábítószer‐
használatot kezelő más ellátást és mfsz‐t, 2 szolgáltató kábítószer‐függőséget gyógyító kezelést és kábítószer‐
használatot kezelő más ellátást, ugyancsak 2  intézmény kábítószer‐függőséget gyógyító kezelést és mfsz‐t, 1 
szolgáltató csak kábítószer‐használatot kezelő más ellátást végez, szintén 1 helyen pedig mindhárom elterelés‐
típust  végzik.  A  szakembergárdájukat  teljes  mértékben  megfelelőnek  tartók  55,6%‐a  (30  intézmény)  csak 
megelőző‐felvilágosító típusú elterelést végez.  
14  Ebből  a  7  intézményből  3  csak  egészségügyi  típusú  elterelést  végez  (2  kábítószer‐függőséget  gyógyító 
kezelést  és  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátást,  1  csak  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátást),  1 
szolgáltató csak mfsz‐t, 3 mfsz‐t és egészségügyi típusú ellátást is (1 kábítószer‐használatot kezelő más ellátást 
és mfsz‐t, 1 kábítószer‐függőséget gyógyító kezelést és mfsz‐t, 1 mindhárom féle elterelést).  
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Az időnként kapacitáshiánnyal küzdő hét szolgáltatót megkérdeztük, hogy mit tesznek ilyen esetben. 
A kérdésre több választ is adhattak, így öt intézményvezető jelezte, hogy ilyenkor várólistára teszik a 
klienst, illetve négy, hogy átirányítják máshová. 
 
29. táblázat: A  jelenlegi kapacitásukkal ki tudják elégíteni az  igényeket, tudnak‐e mindenkit  fogadni, aki 

jelentkezik? 

Igények kielégítése 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Teljes mértékben igen  60  87,0 

Van, amikor igen, van, amikor nem  7  10,1 

Nem   0  0 

Nem válaszolt  2  2,9 

Összesen:  69  100,0 

Az elterelést végző szolgáltatók számára előírt működési feltételek 
minősítése 

A megkérdezett  intézményvezetők  többsége, 60,9%‐a  teljes mértékben,  további egyötöde  részben 
reálisnak  és  indokoltnak minősítette  az  elterelést  végző  intézmények,  szervezetek  számára  előírt 
működési  feltételeket.  Mindössze  két  válaszadó  képviselte  azt  a  véleményt,  miszerint  ezek  a 
feltételek egyáltalán nem  reálisak, nem  indokoltak.  (Megjegyezzük, hogy e  kérdésre  sok  kérdezett 
nem válaszolt). 
 
30. táblázat: Reálisnak és  indokoltnak  tartja‐e az elterelést  végző  szolgáltatók  számára  előírt működési 

feltételeket? 

Működési feltételek minősítése 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Teljes mértékben igen  42  60,9 

Részben igen, részben nem  14  20,3 

Nem   2  2,9 

Nem válaszolt  11  15,9 

Összesen:  69  100,0 
 
Az elterelést végző szolgáltatók számára előírt működési feltételeket nem vagy csak részben reálisnak 
és indokoltnak tartó válaszadók elsősorban a finanszírozáson változtatnának, illetve csökkentenék az 
adminisztrációs  terheket.  Emellett  több  javaslat  érkezett  az  elterelés  „tartalmi”  részét  és  a 
keretfeltételeket illetően is (lásd a következő adatsorban).  
 
Mi az, amin változtatna?  
- adminisztráció lényeges csökkentése (4 említés) 
- az ügyben eljáró szerveket a kliens feladata legyen értesíteni az elterelés megkezdéséről (1 említés) 
- az adminisztráció finanszírozása (2 említés) 
- 2003 óta az ellátási díj nem változott (2 említés) 
- értékmegtartás, és az infláció szintjéig korrigálják az ellátási díjakat (2 említés) 
- a kezelés eredményessége érdekében fél évről egy évre kellene emelni a szolgáltatást (1 említés) 
- az elterelés hosszán változtatna (1 említés) 
- időintervallum, jobb lenne "tól ‐ ig" (6 hónaptól 12 hónapig) (1 említés) 
- időközben módosulhat a diagnózis (1 említés) 
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- motiváció alapján differenciáltabbá kellene tenni a kezelést, az ellátást és az MFSZ‐t (1 említés) 
- megjelenés feltételeit (ne a jogszabály írja elő a döntéseket) (1 említés) 
- alacsonyküszöbű intézmény végezze (1 említés) 
- ne a járóbeteg ellátást terhelje (1 említés) 
- kicsit szigorítaná: nagyobb szakemberszámhoz kötné az engedélyeket, egységesítené a feltételeket (1 említés) 
- személyi feltételek enyhítése (1 említés) 
- egyszerűsíteni a befogadás rendszerét (1 említés) 
- egyértelmű jogértelmezés (1 említés) 
- indokolatlan a vizeletvizsgálat (1 említés) 
- az elterelés intézményrendszerét megreformálni (1 említés) 
- nem tudja (2 említés) 
 
 
A  feltételeket  részben  vagy  egyáltalán  nem  reálisnak  minősítő  16  szolgáltató  közül  kilenc  csak 
megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást végez, öt  csak egészségügyi  jellegű elterelést  (négy kábítószer‐
függőséget  gyógyító  kezelést  és  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátást,  egy  csak  kábítószer‐
használatot kezelő más ellátást), kettő pedig az elterelés mindhárom fajtáját. 

Finanszírozás 

A  kutatás  során  a  szolgáltatók  finanszírozási  körülményeit  is  megvizsgáltuk.  Ennek  során 
megkérdeztük  az  intézményvezetőket  vagy  szakmai  vezetőket  a 2008.  évi bevételük összegéről. A 
kérdésre 37 értékelhető választ kaptunk, a legkisebb említett összeg 629 262 Ft, a legnagyobb 2 067 
435 000 Ft volt. A megadott bevételek átlaga 162 372 892 Ft volt. 
 
31. táblázat: Mekkora volt az intézmény vagy szervezet 2008. évi bevétele? 

2008. évi bevétel 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

600 000 ‐ 1 000 000 Ft  6  16,2 

1 000 000 ‐ 10 000 000 Ft  7  18,9 

10 000 000 ‐ 30 000 000 Ft  8  21,6 

30 000 000 ‐ 100 000 000 Ft  10  27,0 

100 000 000 ‐ 2 100 000 000 Ft  6  16,2 

Összesen:  37  100,0 
* A konkrét összeget megadók százalékában. 
Megjegyzés: 30 kérdezett nem válaszolt a kérdésre, két intézményvezető pedig 0 Ft‐ot adott meg. 
 
Az  intézmények  finanszírozását  a  források  folyamatossága,  valamint  a  forrás  típusa  szerint  is 
megvizsgáltuk.  
 
A források folyamatossága esetében a válaszadóknak azt kellett megadniuk, hogy bevételeik mekkora 
hányada  (hány  százaléka)  származik  állandó, mekkora  hányada  pályázati,  alkalmi  forrásból,  illetve 
hány százaléka teljesítményhez kötött bevétel. A kérdésre 52 intézményvezető válaszolt. A következő 
táblázat a megadott százalékokból számított átlagokat tartalmazza. Az adatok alapján jól látszik, hogy 
a háromféle bevételtípus közül az állandó bevételek dominálnak a szektorban, a legkevesebb forrást 
pedig teljesítményhez kötve kapják a kérdésre válaszoló szolgáltatók.  
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32. táblázat: A források folyamatossága (átlagok) 

A bevétel típusa 
A bevételek 
hányada (%) 

Állandó (költségkeret, vagy utófinanszírozás)  51,98 

Pályázati, alkalmi  27,42 

Teljesítményhez kötött  20,60 

Összesen:  100,00* 
* A kérdésre 52 intézményvezető válaszolt. 
 
12 intézmény (a kérdésre válaszolók 23,1%‐a) kizárólag állandó finanszírozás alapján működik, míg 15 
szolgáltatónak (a kérdésre válaszolók 28,8 %‐ának) egyáltalán nincsen ilyen bevétele. 
 
A kérdésre válaszoló  szolgáltatók között mindössze egyetlen olyan volt, amelyik kizárólag pályázati 
úton  szerzett  alkalmi  finanszírozással  biztosít  anyagi  fedezetet  tevékenysége  végzéséhez,  16‐nak 
(30,8%) viszont nincsen pályázati, alkalmi forrásból származó bevétele. 
 
Kizárólagosan teljesítményhez kötött bevételekből négy válaszadó intézmény vagy szervezet működik 
(az  52  válaszadó  szolgáltató  7,7%‐a),  25  intézmény  (48,1%)  azonban  nem  jut  bevételhez  ilyen 
jogcímen.  
 
A bevételek  forrását  tekintve egyértelműen az állami  finanszírozás dominál: az állami  finanszírozás 
biztosítja a válaszadó szolgáltatók bevételének több mint négyötödét. (A kérdés megválaszolásának 
módja  azonos  volt  a  forrás  folyamatosságára  vonatkozó  kérdésével. A  válaszadók  száma  e  kérdés 
esetében 54.) 
 
 
33. táblázat: A forrás megnevezése (átlagok) 

A bevétel típusa 
A bevételek 
hányada (%) 

Állami finanszírozói  84,4 

Önkormányzati  5,1 

Non‐profit; Alapítványi  1,7 

Non‐profit; Egyesületi, karitatív  0,02 

Adományozói  2,2 

Egyházi  0,3 

A megrendelő (piaci)  6,4 

Összesen:  100,00* 
* A kérdésre 54 intézményvezető válaszolt. 
 
A kérdésre válaszoló szolgáltatók 35,2%‐a (19 szolgáltató) kizárólag állami finanszírozásból működik, 
és egyetlen válaszadó sem jelezte, hogy egyáltalán nem kapnak állami finanszírozást. 
 
A  válaszadó  szolgáltatók  mindössze  1,9%‐a  jelezte,  hogy  egyesületi,  karitatív  forrásból  is  van 
bevétele, ugyanez az arány az egyházi források esetében 7,5%, az alapítvány források esetében pedig 
14,8%. Magasabb,  de  az  állami  finanszírozásnál  lényegesen  alacsonyabb  arányt  regisztráltunk  az 
önkormányzati és az adományozói (24,1‐25,9%) forrás, valamint a megrendelői, piaci forrás esetében 
(29,6%).  
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A  kutatásba  bevont  intézmények  háromnegyedének  anyagi  forrásai  –  a  válaszadó  szerint  – 
elegendőek ahhoz, hogy  zavartalanul  végezzék az elterelést: 30,4%‐uk esetében a  források mindig 
elegendőek,  44,9%‐uknál  azonban  csak  többnyire.15  10  szolgáltató  (14,5%)  képviselője  úgy  vélte, 
hogy többnyire vagy egyáltalán nem elegendőek bevételeik a zavartalan feladatellátáshoz.  
 
34. táblázat: Az intézmény vagy szervezet anyagi forrásai elegendőek‐e ahhoz, hogy zavartalanul végezzék 

az elterelést? 

Anyagi forrásai elegendőek‐e... 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Igen, mindig  21  30,4 

Többnyire igen  31  44,9 

Többnyire nem  6  8,7 

Egyáltalán nem  4  5,8 

Nem válaszolt  7  10,1 

Összesen:  69  100,0 
 
 
Az anyagi forrásokat mindig vagy többnyire elegendőnek minősítő szolgáltatók többsége (57‐58%‐a) 
csak megelőző‐felvilágosító szolgáltatást végez a három típusú elterelésből.16 

KLIENSFORGALOM, IGAZOLÁST SZERZŐK ARÁNYA 

Előzetes állapotfelmérés 

Az előzetes állapotfelmérést végző, intézmények átlagos kliensszáma 94 fő volt 2008‐ban17. Az ilyen 
tevékenységet végző szolgáltatók kétharmada kevesebb, mint 100, harmada több, mint 100 kliensnél 
végzett előzetes állapotfelmérést 2008‐ban. 
 
35. táblázat: Hány kliensük volt 2008‐ban? 

Kliensek száma 
Intézmények 

száma 
Százalék 

0‐10 fő  5  16,1 

11‐50 fő  6  19,4 

51‐100 fő  10  32,3 

101‐500 fő  9  29,0 

Nem tudja, nem válaszolt  1  3,2 

Összesen:  31  100,0 

                                                            
15 A mélyinterjús vizsgálat során  (lásd ott) az  intézményvezetők arról számoltak be, hogy nem elégedettek az 
elterelés finanszírozásával. A kérdőíves vizsgálat nem a forrásokkal való elégedettséget vizsgálta, hanem azt: az 
anyagi források elegendőek‐e ahhoz, hogy zavartalanul végezzék az elterelést. Hogy a jelenlegi finanszírozással 
az  intézmények  többsége  (többnyire)  zavartalanul  tudja működtetni az ellátást, még nem  jelenti azt, hogy a 
források mindenre elegendőek – ezt mutatja, hogy  számos  intézményvezető  tudott  fejlesztendő  területeket 
említeni mind az infrastruktúra, mind a humán kapacitás területén. 
16 A finanszírozást többnyire vagy egyáltalán nem elegendőnek tartó 10 szolgáltató közül 3 csak mfsz‐t végez, 4 
csak az egészségügyi szolgáltatások körébe tartozó elterelést, 3 pedig mindkét fajtát.  
17  A  kérdésre  egy  intézményvezető  nem  tudott,  vagy  nem  akart  válaszolni,  ezért  az  említett  átlagérték  30 
intézményre érvényes. 
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Megjegyzés: a legkisebb megadott kliensszám 0 fő, a legnagyobb 500 fő volt (1‐1 említés)  
 
Az előzetes állapotfelmérést végző  intézmények  több, mint  felében nem változott a kliensforgalom 
az előző év azonos  időszakához képest, kevesebb, mint egyharmaduknál a kliensek száma nőtt, míg 
öt szolgáltató csökkenést jelzett. 
 
 
36. táblázat: Hogyan változott a kliensforgalom 2009‐ben a tavalyi év azonos időszakához képest? 

Változás 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Nőtt  9  29,0 

Nem változott  16  51,6 

Csökkent  5  16,1 

Nem tudja, nem válaszolt  1  3,2 

Összesen:  31  100,0 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 

A  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelést  végző,  és  a  kérdésre  választ  adó  intézményekben  e 
szolgáltatást  átlagosan  29,3  fő  vette  igénybe  2008‐ban18.  A  kliensek  számát  a  következő  táblázat 
tartalmazza. 
 
37. táblázat: Hány kliensük volt 2008‐ban?  

Kliensek száma 
Intézmények 

száma 
Százalék 

0‐10 fő  8  33,3 

11‐40 fő  8  33,3 

41‐100 fő  5  20,8 

Nem tudja, nem válaszolt  3  12,5 

Összesen:  24  100,0 
Megjegyzés: a legkisebb megadott kliensszám 0 fő volt (2 említés), a legnagyobb 100 fő volt (1 említés)  
 
A  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelést  végző  intézmények  kétharmadában  változatlan  a 
kliensforgalom 2008 azonos  időszakához képest, a  kliensek  számának növekedését és  csökkenését 
jelzők aránya is 12,5‐12,5%. 
 
38. táblázat: Hogyan változott a kliensforgalom 2009‐ben a tavalyi év azonos időszakához képest? 

Változás 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Nőtt  3  12,5 

Nem változott  16  66,7 

Csökkent  3  12,5 

Nem tudja, nem válaszolt  2  8,3 

Összesen:  24  100,0 
 

                                                            
18 A kérdésre három  intézményvezető nem tudott, vagy nem akart válaszolni, ezért az említett átlagérték 21 
intézményre érvényes. 
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A kutatás során megkérdeztük az  intézményvezetőktől, hogy az elterelt kliensek hány százaléka kap 
igazolást az elterelés  végén. Kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés esetében átlagosan a  kliensek 
63,1%‐a  szerzi  meg  az  igazolást  –  számítható  ki  az  érdemi  választ  adó  intézményvezetők  által 
megadott arányokból –. Az összes érintett  szolgáltató kevesebb, mint egyharmadában ez az arány 
nem éri el az 50%‐ot,  több mint egytizedüknél viszont 90%  feletti.  (Megjegyezzük azonban, hogy a 
kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelést  végzők  számottevő  része  (20,8%)  nem  tudott  válaszolni  a 
kérdésre.) 
39. táblázat: Milyen arányban fejezik be sikeresen az elterelést (szerzik meg az igazolást) a kliensek? 

Kliensek aránya 
Intézmények 

száma 
Százalék 

0‐50%  7  29,2 

51‐90%  9  37,5 

91‐100%  3  12,5 

Nem tudja, nem válaszolt  5  20,8 

Összesen:  24  100,0 
Megjegyzés: a legkisebb megadott arány 0% volt (2 említés), a legnagyobb 100% volt (2 említés)  
 
A kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében a megkérdezett  intézmények háromnegyedében 
nem változott a sikerességi ráta az elmúlt években. 
40. táblázat:  Az  elmúlt  2‐3  évet  tekintve  hogyan  változott  az  elterelést  sikeresen  befejezők  (igazolást 

megszerzők) aránya? 

Változás 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Nőtt  2  8,3 

Nem változott  18  75,0 

Csökkent  1  4,2 

Nem tudja, nem válaszolt  3  12,5 

Összesen:  24  100,0 

Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás 

A mintába került kábítószer‐használatot kezelő más ellátást végző  intézmények átlagos kliensszáma 
42 fő volt 2008‐ban19. Az  ilyen tevékenységet végző szolgáltatók harmada kevesebb, mint 10, közel 
harmada 41‐100 klienst vont be ebbe az elterelési formába 2008‐ban. Az érintett szolgáltatóhelyek 
kétharmadában a kliensforgalom változatlannak tekinthető. (Lásd a következő két táblázat adatait.) 
 
41. táblázat: Hány kliensük volt 2008‐ban?  

Kliensek száma 
Intézmények 

száma 
Százalék 

0‐10 fő  9  32,1 

11‐40 fő  6  21,4 

41‐100 fő  8  28,6 

Nem tudja, nem válaszolt  5  17,9 

Összesen:  28  100,0 
Megjegyzés: a legkisebb megadott kliensszám 0 fő volt (4 említés), a legnagyobb 180 fő volt (1 említés)  

                                                            
19  A  kérdésre  öt  intézményvezető  nem  tudott,  vagy  nem  akart  válaszolni,  ezért  az  említett  átlagérték  23 
intézményre érvényes. 
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42. táblázat: Hogyan változott a kliensforgalom 2009‐ben a tavalyi év azonos időszakához képest? 

Változás 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Nőtt  2  7,1 

Nem változott  19  67,9 

Csökkent  3  10,7 

Nem tudja, nem válaszolt  4  14,3 

Összesen:  28  100,0 
 
A kábítószer‐használatot kezelő más ellátásban résztvevőknek átlagosan 73,9%‐a fejezi be sikeresen 
az elterelést, azaz szerzi meg az igazolást a megadott sikerességi‐adatok alapján. 
 
43. táblázat: Milyen arányban fejezik be sikeresen az elterelést (szerzik meg az igazolást) a kliensek? 

Kliensek aránya 
Intézmények 

száma 
Százalék 

0‐50%  4  14,3 

51‐90%  6  21,4 

91‐100%  10  35,7 

Nem tudja, nem válaszolt  8  28,6 

Összesen:  28  100,0 
Megjegyzés: a legkisebb megadott arány 0% volt (1 említés), a legnagyobb 100% volt (3 említés)  
 
A kábítószer‐használatot kezelő más ellátásban a  legtöbb szolgáltatónál nem változott a sikerességi 
arány az utóbbi 2‐3 évben.  
 
44. táblázat:  Az  elmúlt  2‐3  évet  tekintve  hogyan  változott  az  elterelést  sikeresen  befejezők  (igazolást 

megszerzők) aránya? 

Változás 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Nőtt  2  7,1 

Nem változott  20  71,4 

Csökkent  0  0,0 

Nem tudja, nem válaszolt  6  21,4 

Összesen:  28  100,0 
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Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás 

A  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást  biztosító,  és  a  kérdésre  választ  adó  intézményekben  e 
szolgáltatást átlagosan 55,8 fő vette igénybe 2008 folyamán20. Mind a 10 fő alattit, mind a 11‐50 főt, 
mind az 51‐500 főt ellátók aránya egyharmad‐egyharmad körüli.  
45. táblázat: Hány kliensük volt 2008‐ban?  

Kliensek száma 
Intézmények 

száma 
Százalék 

0‐10 fő  18  32,1 

11‐50 fő  18  32,1 

51‐500 fő  17  30,4 

Nem tudja, nem válaszolt  3  5,4 

Összesen:  56  100,0 
Megjegyzés: a legkisebb megadott kliensszám 0 fő volt (7 említés), a legnagyobb 500 fő volt (1 említés)  
 
Az  MFSZ‐t  végző  szolgáltatók  negyedénél  2009‐ben  nőtt  a  kliensforgalom,  döntő  többségükben 
azonban nem változott.  
 
46. táblázat: Hogyan változott a kliensforgalom 2009‐ben a tavalyi év azonos időszakához képest? 

Változás 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Nőtt  14  25,0 

Nem változott  34  60,7 

Csökkent  5  8,9 

Nem tudja, nem válaszolt  3  5,4 

Összesen:  56  100,0 
 
Az MFSZ‐t biztosító szolgáltatók háromnegyedénél a kliensek több, mint felének sikerül megszereznie 
az  igazolást az elterelés végére. E szolgáltatás esetében – a kérdésre választ adók adatszolgáltatása 
alapján – a sikerességi ráta 82,5%. Az igazolást megszerzők aránya az MFSZ‐t végző intézmények vagy 
szolgáltatók kétharmadánál változatlannak tekinthető, az eredményességi arány javulásáról 16,1%‐uk 
számolt be. (Lásd az alábbi táblázatokban közölt adatokat.) 
 
47. táblázat: Milyen arányban fejezik be sikeresen az elterelést (szerzik meg az igazolást) a kliensek? 

Kliensek aránya 
Intézmények 

száma 
Százalék 

0‐50%  5  8,9 

51‐90%  22  39,3 

91‐100%  20  35,7 

Nem tudja, nem válaszolt  9  16,1 

Összesen:  56  100,0 
Megjegyzés: a legkisebb megadott arány 0% volt (2 említés), a legnagyobb 100% volt (12 említés)  
 

                                                            
20 A kérdésre három  intézményvezető nem tudott, vagy nem akart válaszolni, ezért az említett átlagérték 53 
intézményre érvényes. 
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48. táblázat:  Az  elmúlt  2‐3  évet  tekintve  hogyan  változott  az  elterelést  sikeresen  befejezők  (igazolást 
megszerzők) aránya? 

Változás 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Nőtt  9  16,1 

Nem változott  38  67,9 

Csökkent  1  1,8 

Nem tudja, nem válaszolt  8  14,3 

Összesen:  56  100,0 

Szolgáltatóváltás 

A megkérdezett intézmények vagy szolgáltatók közül 64‐ben tudta az intézményvezető megmondani 
vagy megbecsülni a  szolgáltatót váltó kliensek arányát. A  szolgáltatók egyharmadánál gyakorlatilag 
nincs  százalékban  kifejezhető  szolgáltatóváltás,  azonban  minden  10.  vizsgált  intézményben  vagy 
szervezetnél  ez  az  arány 10‐30%  közötti. A megadott  százalékokból  számított  átlag 3,1%  (a 0%‐os 
válaszokat kizárva, azaz csak azokat tekintve, ahol van szolgáltatóváltás, 4,9%).  
 

49. táblázat:  Az  elterelésben  részt  vevő  összes  kliensüket  tekintve  kb. mekkora  a  szolgáltatót  váltók 
aránya? 

Kliensek aránya 
Intézmények 

száma 
Százalék 

0%  24  34,8 

1‐9%  33  47,8 

10‐30%  7  10,1 

Nem tudja, nem válaszolt  5  7,2 

Összesen:  69  100,0 
Megjegyzés: a legkisebb megadott arány 0% volt (24 említés), a legnagyobb 30% volt (1 említés)  
 

A szolgáltatóváltás hátterében  jellemzően a  lakóhely‐ vagy munkahelyváltás áll a válaszadók szerint 
(42 említés), illetve az, hogy az érintettek bizonyos idő eltelte után a munkahelyükhöz, iskolájukhoz, 
lakóhelyükhöz  közelebbi  helyet  választanak  (4  említés).  Ritkábban  ugyan,  és  előfordul,  hogy  a 
kliensnek azért kell másik szolgáltatóhoz mennie, mert börtönbe kerül, vagy már börtönben van, de 
áthelyezik  (7  említés). Néhány  interjúalany  azt  is megemlítette,  hogy  a  kliensek motiválatlansága, 
alacsony együttműködési hajlandósága  is vezethet szolgáltatóváltáshoz  (6 említés). A felsorolt okok 
mellett további körülményeket is felsoroltak a kérdezettek:  
 
- ismeretség a csoportból (3 említés) 
- a nyitva tartás nem felel meg (1 említés) 
- családi okok miatt (1 említés) 
- más ügy miatt (1 említés) 
- pszichiátriai betegségek miatt (1 említés) 
- rehab vagy kórház: gyógykezelés váltás (1 említés) 
- rehabilitációra mennek (1 említés) 
- súlyosbodik az állapotuk (1 említés) 
- visszaesnek (1 említés) 
- nem tudja (7 említés) 
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SZAKMAI PROGRAMOK 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 

Az igénybevétel feltétele 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében az ilyen tevékenységet folytató intézmények 62,5%‐
ában kell a kliensnek valamilyen feltételt teljesíteni az igénybevételhez.  
 
6. ábra:  Van‐e  valamilyen  feltétel  a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés  igénybevételekor,  amit  a 

klienseknek teljesíteni kell? (N=24) 
 

 
A  szolgáltatás  igénybevételéhez  feltételeket  szabó  intézmények  elsősorban  a biztosítási  jogviszony 
meglétét kérik a kliensektől, szermentességet a felük kér, illetve ugyanennyien szabnak meg bizonyos 
életkori határokat.  
 
50. táblázat: Milyen feltételeket kell a klienseknek teljesíteniük? (Több válasz is adható.) 

Nincs feltétel, nem válaszolt  9 intézmény 

Van feltétel  15 intézmény 
 

Szermentesség  7 intézmény 

Korhatár  7 intézmény 

Biztosítási jogviszony  10 intézmény 

Egyéb  1 intézmény 
(rendőrségi papír) 

A szolgáltatás elindításának motivációja 

A  kutatás  során  megvizsgáltuk,  hogy  az  egyes  intézményeknél  mi  volt  a  kábítószer‐függőséget 
gyógyító  kezelés  elindításának  motivációja.  E  kérdésre  válaszolva  felvázolhatták  a  problematikus 
kiinduló helyzetet, meghatározhatták az érintett célcsoportokat stb. (A nyitott kérdésre több választ 
is lehetett adni.) 
 
A mintába  került  24  intézmény  közül,  amelyik  végez  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelést,  21 
intézménynek  a  vezetője  válaszolt  kérdésünkre  (három  fő  nem  tudott  tájékoztatást  nyújtani  e 
kérdéssel kapcsolatban). 
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A kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés elindításának egyik legfontosabb motivációja a szolgáltatás 
iránt mutatkozó  igény  volt  (9  említés).  Ez  az  igény  egyrészt  a  kliensek  hozzátartozói  és maguk  a 
kliensek  részéről  mutatkoztak,  másrészt  a  szolgáltatás  elindítását  a  magyarországi  és  a  lokális 
droghelyzet is indokolta: 
- család hozta a beteget (2 említés) 
- környezet hozta (1 említés) 
- pszichiátriai szakvélemény alapján van ilyen réteg, aki bejön a szakambulanciára (1 említés) 
- alapítvány által felkeresett célcsoport problémái (1 említés) 
- nagy volt rá az igény (1 említés) 
- igény volt rá (1 említés) 
- jelentős szerhasználati kör ellátási igényeinek kielégítése (288 főről beszélünk!) (1 említés) 
- magyarországi kábítószerhelyzet (1 említés) 
 
Az  elterelés  lehetőségének megteremtése  a másik  legfontosabb motiváció,  ami  ugyancsak  kilenc 
alkalommal szerepelt az említések között: 
- a hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) határozata, illetve jegyzőkönyve alapján vállalja a kliens a büntetést 
elkerülő kezelést (elterelést) (1 említés) 

- bírósági határozat alapján (1 említés) 
- büntetőeljárás révén (1 említés) 
- hatósági eljárás révén (1 említés) 
- nagyobb mértékű kezelésre vétel lehetősége (1 említés) 
- rendőrségi ügy miatt (1 említés) 
- ügyészségi és rendőrségi kérelem alapján (1 említés) 
- büntetés elkerülése (1 említés) 
- törvény előírja (1 említés) 
 
A drogproblémával küzdőknek nyújtott segítség, valamint az, hogy a kábítószer‐függőséget gyógyító 
kezelés beleillett szolgáltató profiljába hat‐hat említésszámmal szerepelt a felsorolt tényezők között.  
 
Drogproblémával küzdőknek nyújtott segítség: 
- segítsék a kábítószer‐fogyasztókat (1 említés) 
- kliensek drogmentes életmódjának kialakítása (1 említés) 
- korai elérése a kliensnek (1 említés) 
- drogot kipróbáló fiatalok arányának a csökkentése (1 említés) 
- függő állapotban lévők segítése (1 említés) 
- egészségügyi indok (1 említés) 
Profilba illett:  
- korábban is végeztek elterelést, és volt egy klienskör, akik jöttek (1 említés) 
- korábban is végzett a szervezet elterelést, és emiatt a megmaradó klienskör miatt folytatták (1 említés) 
- tűcserében résztvevőknél már előfordult (1 említés) 
- a kezelőhely profiljába tökéletesen illeszkedik (1 említés) 
- az intézmény kezdte el és dolgozta ki a módszert (1 említés) 
- szolgáltatási paletta bővítése (1 említés) 
 
A  felsoroltakon  kívül  egyéb  motivációs  tényezőt  három  intézményvezető  vagy  szakmai  vezető 
említett: 
- előző együttműködés az Országos Addiktológiai Intézettel (1 említés) 
- speciális börtönhelyzet (1 említés) 
- egyéni indíték (1 említés) 
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A program, terápia céljai21 

Általános célok 

Kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelési  programjuk  vagy  terápiájuk  általános  célját, 
alapkoncepcióját, elméleti hátterét nyitott kérdésre válaszolva ismertették az intézményvezetők vagy 
szakmai  vezetők  (a  24  érintettből  egy  fő  nem  válaszolt).  Megjegyezzük,  hogy  a  válaszadók 
számottevő része nem tudta a célokat, az eszközöket és a módszereket elkülöníteni.  
 
A  leggyakrabban  említett  általános  célt  a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés  esetében  az 
önismeret fejlesztése, a pszicho‐ és egyéb terápiás eljárások biztosítása jelentette (9 említés).  
Terápiás eljárások: 
- pszichoterápia (1 említés) 
- a kábítószer használatot előidéző pszichés okok csökkentése (1 említés) 
- elsősorban pszichoterápiás beavatkozások végzése, intervenciókat támogató, személyiséget erősítő 
gyakorlatok (1 említés) 

- családterápia (1 említés) 
- önismeret (1 említés) 
- önéletrajz (1 említés) 
- kiscsoportos terápia (1 említés) 
- Minnesota módszer alapján (1 említés) 
- terápiás közösségek koncepciója (1 említés) 
 
A  terápiás módszerek  egyik  almódszere,  az  egyéni,  személyre  szabott  terápia,  kezelés  biztosítása 
relatíve magas említésszámmal szerepelt a válaszok között (6 említés): 
- egyénre szabott terápia (1 említés) 
- terápiaterv (1 említés) 
- személyes célok tisztázása (1 említés) 
- a kliens állapota, igényei, szükséglete alapján különböző intenzitású terápiás formák (1 említés) 
- ASI pillérjei mentén egészségügyi, családi, munkahelyi, iskolázottsági helyzet, drog, alkohol használata ‐ 
pszichiátriai státusznak megfelelően (1 említés) 

- a változtatási folyamat menedzselése (1 említés) 
 
Ugyancsak hat  alkalommal említették  az  intézményvezetők  vagy  szakmai  vezetők  a  célok  között  a 
kliensek  reszocializációját,  reintegrációját,  valamint  a  diagnosztikus  eszközök  is  hat  említéssel 
szerepeltek a felsorolásban. 
 
Reintegráció, reszocializáció: 
- munkába való visszatérés (2 említés) 
- tanulásba való visszatérés (1 említés) 
- visszahelyezése a kliensnek a társadalomba (1 említés) 
- kliensek reszocializációjának háttere (1 említés) 
- kommunikációs viselkedés konzultáció (1 említés) 
 
Diagnosztikus eszközök: 
- állapotfelmérés (2 említés) 
- pszichodiagnózis (1 említés) 
- személyiségteszt (1 említés) 
- vizeletteszt (1 említés)  
- pszichiátriai és addiktológiai exploráció (1 említés) 

 
21  A  kérdőívben  külön  kérdés  vonatkozott  a  program  /  terápia  általános  céljaira,  specifikus  céljaira,  ezek 
kapcsolódására,  valamint  az  alkalmazott  szemléleti  irányokra. A  válaszok  alapján  azonban megállapíthatjuk, 
hogy  ezek  az  információk  az  interjúalanyok  fejében  nem  válnak  el  ilyen  élesen:  ugyanazok  a  tényezők, 
említések esetenként több kérdésnél is előfordultak.  
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A  következő  két  kiemelten  fontos  cél  a  szermentesség  elérése  vagy  a  szerhasználati  szokások 
megváltoztatása, valamint az ártalomcsökkentés (5‐5 említés). 
 
Szermentesség, szerhasználati szokások megváltoztatása: 
- szermentesség elérése (2 említés) 
- absztinencia, leszoktatás (1 említés) 
- pszicho és szocioterápiás beszélgetések kapcsán motiváció a függőség feladására (1 említés) 
- szerhasználat csökkentése (1 említés) 
 
Ártalomcsökkentés: 
- ártalomcsökkentés (1 említés) 
- biztonságos drogfogyasztás (1 említés) 
- elkerülhető halálozások (1 említés) 
- veszélyes anyagok kiváltása (1 említés) 
- veszélyes használati módok elhagyása (1 említés) 
 
Az intézményvezetők vagy szakmai vezetők megítélése szerint a motiváció hiánya alapvető probléma 
a  klienseknél,  ami  hatványozottan  jelentkezik  azoknál,  akik  nem  önkéntesen  vesznek  részt  az 
elterelésben. A motiváció megteremtése éppen ezért fontos célja a programoknak (4 említés). Ezzel, 
azonos  említésszámmal  szerepelt  a  válaszok  között  az  egészségfejlesztés,  a  nem  szerhez  kötődő 
életmód  kialakítása,  az  életminőség  javítása,  valamint  a  gyógyszeres,  egészségügyi  kezelés  is  (4‐4 
említés). Ez utóbbiakat, az eredeti válaszok bemutatása érdekében külön is feltüntetjük. 
 
Életmódváltás, szemléletváltás, egészségfejlesztés: 
- egy jobb életminőség elérése (1 említés) 
- életmód alternatívák adása (1 említés) 
- Ottawai Charta (1 említés) 
- szabálykövető, normatív életvezetés (1 említés) 
 
Gyógyszeres, egészségügyi kezelés: 
- gyógyszeres terápia (2 említés) 
- kezelésre vétel (orvosi, egészségügyi) (1 említés) 
- szubsztitúciós kezelés (1 említés) 
 
Ismeretátadási  folyamatot  (pszichoedukációt)  és  a  kliens  környezetére  vonatkozó  célkitűzéseket 
(„megromló  kapcsolatok  rendezése“  –  1  említés;  „támogató  környezet“  –  1  említés)  két‐két 
intézményvezető említett. 
 
A  felsoroltakon  kívül  egyéb  célokat  is  megfogalmaztak  a  megkérdezett  intézményvezetők  vagy 
szakmai vezetők: 
- (esetenként) krízis intervenció, kríziskezelés (2 említés) 
- foglalkozásokon való részvétel, folyamatos megjelenés (2 említés) 
- hosszútávon az ambulanciával kialakított kapcsolatot fenntartjuk (1 említés) 
- a fiatalok lehetőleg ne legyenek kábítószer‐fogyasztók, a kipróbálásig se jussanak el (1 említés) 
- addiktológiai konzultáció (1 említés) 
- amit a hivatalos szakmai kollégium által összeállított protokoll meghatároz (1 említés) 
- helyben álljon a szakember rendelkezésre (1 említés) 
- kezelés terminálása (1 említés) 
- közösségi programok szervezése (1 említés)  
- relapszus prevenció (1 említés) 
- szerződéskötés (1 említés) 
- tematikus beszélgetések ‐12 alkalommal (1 említés) 
- záró megbeszélés ‐ kliens elégedettség (1 említés) 
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Specifikus célok 

A  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelést  végző  szolgáltatók  terápiájuk  általános  céljai mellett  a 
specifikus célokat is felsorolták (a nyitott kérdésre egy fő nem válaszolt).  
 
A  specifikus célok között  legnagyobb említésszámmal  (16) a  szermentesség elérése vagy a 
szerfogyasztás  csökkenése  szerepelt,  amit  a  reszocializáció,  reintegráció  (10  említés), 
valamint az önismeret fejlesztése, a pszicho‐ és egyéb  terápiák (9 említés), illetve az egyéni, 
személyre  szabott  kezelés  biztosítása  követ  („ASI  pillérjei  mentén  egészségügyi,  családi, 
munkahely, iskolázottság, drog, alkohol használata ‐ pszichiátriai státusznak megfelelően” – 
1 említés; „esetkezelés” – 1 említés).   Mindegyik célkitűzésről elmondható, hogy azokat az 
általános célok között is felsorolták az intézményvezetők vagy szakmai vezetők.  

Szermentesség, szerhasználati szokások megváltoztatása:  
- absztinencia (4 említés) 
- szerfogyasztás csökkenése (3 említés) 
- szerfogyasztás kontrollálása (2 említés) 
- drogfüggőség megszüntetése (1 említés) 
- kliensek drogmentes életmódjának kialakítása (1 említés) 
- dependencia okának feltárása (1 említés) 
- kábítószerről leszoktatás (1 említés) 
- kevesebbet fogyasszon és kevésbé veszélyes módon (1 említés) 
- szerhasználók létszámának csökkentése (1 említés) 
- szermentesség hosszabb távon (1 említés) 
 
Reintegráció, reszocializáció, rehabilitáció: 
- rehabilitációba irányítás (2 említés) 
- családba és szociális kapcsolatokba visszailleszkedés (1 említés) 
- családba illeszkedés (1 említés) 
- józanság a kapcsolatokban (1 említés) 
- munkavállalás (1 említés) 
- munkaterápia (védett munkahely) (1 említés) 
- reszocializáció (1 említés) 
- szociális rehabilitáció (1 említés) 
- tanulás (1 említés) 
 
Terápiás eljárások: 
- családterápia (2 említés) 
- erőforrások tudatosítása, énhatékonyság megélése (1 említés) 
- egyéni és csoportterápiás beszélgetések (1 említés) 
- önismeret (1 említés) 
- önismeret‐fejlesztés (tematikus csoportok) (1 említés) 
- pszichoterápia (1 említés) 
- pszichés rehabilitáció (1 említés) 
- pszichés tényezők csökkentése (1 említés) 
 
A  kliensek motivációjának  felkeltése  –  különösen  a  nem  önkéntesen  vállalt  elterelés  esetében  –, 
illetve  a  szakemberek  által  nyújtott  segítség  elfogadása  nagymértékben  elősegíti  az 
eredményességet.  Erre  utal,  hogy  ez  a  célkitűzés  relatíve magas  említésszámmal  (7)  szerepelt  a 
specifikus célok között. Ehhez szorosan kapcsolódik a kliensekkel való megfelelő kapcsolat kialakítása 
részben azért, hogy megteremtődjön a kezeléshez szükséges bizalmi alap, részben azért, hogy a hat 
hónap  lejárta  után  együttműködő  maradjon  a  kliens  és  –  amennyiben  indokolt  –  át  lehessen 
irányítani a szükséges ellátásba (5 említés). 
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Motiváció felkeltése, segítségnyújtás elfogadása:  
- motiváció változása (2 említés) 
- aktívan közreműködjön a kliens (1 említés) 
- elfogadjon kezeléseket (1 említés) 
- ellenállás csökkentése (1 említés) 
- fogadja el a szakembereket (1 említés) 
- segítségnyújtás elfogadása (1 említés) 
 
Kapcsolat a szolgáltatóval: 
- bizalmi kapcsolat kiépítése a klienssel (2 említés) 
- kezelés folytatása (szükség szerint) (2 említés) 
- utógondozás (1 említés) 
 
A gyógyszeres terápiákat és, vagy az egészségügyi problémákat kezelő egyéb ellátásokat ugyancsak 
hat  válaszadó  említette,  mint  specifikus  célt,  míg  a  rendezett  életvitel,  egészséges  életmód 
kialakítását öt fő emelte ki:  
Gyógyszeres és, vagy egészségügyi kezelés, ellátás: 
- betegségek megfelelő kezelése, egészségügyi kezelések (2 említés) 
- egészségügyi, pszichiátriai rehabilitáció (1 említés) 
- fenntartó szubsztitúciós kezelésbe vonás és tartás (1 említés) 
- orvosi vizsgálat (1 említés) 
- gyógyszeres terápia (1 említés) 
 
Életmódváltás, szemléletváltás, egészségfejlesztés: 
- bűnöző életvitel megszűntetése (1 említés) 
- életmódváltás (1 említés) 
- rendezett életvitel (1 említés) 
- kliens életműködésének javítása (2 említés) 
 
Egy  olyan  célkitűzést  említettek  még  az  intézményvezetők  vagy  szakmai  vezetők,  ami 
nemcsak  egy‐egy  alkalommal  szerepelt  a  felsorolásban:  terápiában  maradás  az  előírt 
feltételek teljesítésével (4 említés). 

Az ismertetett válaszokon túli egyéb említéseket az alábbi felsorolás tartalmazza: 
- ambuláns rehabilitáció (2 említés) 
- józanság a döntésekben (2 említés) 
- bipoláris addiktológia (1 említés) 
- börtönhelyzet elviselése (1 említés) 
- drogot kipróbáló fiatalok arányának csökkentése (1 említés) 
- környezetből való kiemelés, ha szükséges (1 említés) 
- lehetőleg ne próbálják ki (1 említés) 
- minél később próbálják ki (1 említés) 
- ne legyen megrekedve (1 említés) 
- relapszus prevenció (1 említés) 
- szociális ellátás (1 említés) 
- problémamegoldó képesség javítása (1 említés) 
- kábítószerrel kapcsolatos téves ismeretek eloszlatása (1 említés) 
- mi a saját létszámunk csökkenése miatt speciális célokat nem tudunk kitűzni (1 említés) 
- nincs specifikus cél (1 említés) 

A specifikus célok elméleti háttere 

Az intézményvezetők a specifikus célok felsorolása mellett, részletesen kifejthették az e célok mögött 
meghúzódó elméleti megfontolásokat is. A legtöbbször (10 alkalommal) az ismeretátadást említették 
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a válaszadók, ezt követően pedig a rehabilitáció‐reintegráció valamint a pszichodinamika következik 
nyolc illetve hét említéssel. 
 
Ismeretátadás: 
- jogi konzultáció (2 említés) 
- kliens edukáció (2 említés) 
- fertőzések csökkentése (1 említés) 
- használati következmény csökkentése (1 említés) 
- ismeretközlés (1 említés) 
- pszichoedukáció (1 említés) 
- kooping munka (1 említés) 
- elméleti jellegű tájékoztatás (1 említés) 
 
Rehabilitáció‐reintegráció: 
- ambuláns kezelés sikertelen, rehabilitációba irányítás (1 említés) 
- komplex rehabilitáció érdekében (1 említés) 
- pszichés zavarok megoldása (1említés) 
- pszichiátriai és addiktológiai ellátás szakmai protokolljai (1 említés) 
- reszocializáció érdekében (1 említés) 
- sok kísérő betegség (testi, pszichés) (1 említés) 
- visszaintegrálás a családba (1 említés) 
- visszaintegrálás a társadalomba (1 említés) 
 
Pszichodinamika: 
- a függőség pszichodinamikája (1 említés) 
- a társas viszonyok visszahúzó erők, fontos rizikó lehetetnek (1 említés) 
- bizalomépítés,hitelesség,visszatükrözés,elfogadás (1 említés) 
- kommunikációs viselkedések megközelítése (1 említés) 
- kompetencia alapú kognitív és integrált terápia (1 említés) 
- megrekedés oka (1 említés) 
- Prochaska ‐ DiClemente‐féle felépülési modell (1 említés) 
 
A  megkérdezett  intézményvezetők  közül  négyen  az  önismeret  fejlesztést,  hárman  pedig  a 
konzultációs technikákat említették elméleti megfontolásként. A probléma komplex jellegét, illetve a 
egészségnevelés elvét két‐két válaszadó tartotta kiemelendő elméleti háttérnek. 
 
Önismeret fejlesztés: 
- önismeret tesztek (1 említés) 
- módszer, önismereti fejlesztés (1 említés) 
- önismeret fejlesztés (1 említés) 
- saját értékeivel való megismertetés (1 említés) 
 
Konzultációs technikák: 
- egyéni konzultációs technikák alkalmazása (1 említés) 
- konzultációs folyamatba állítva (1 említés) 
- tanácsadás elmélete és gyakorlata (1 említés) 
Komplex megközelítés: 
- a kliensek sokproblémás háttérrel rendelkeznek, ritkán van betegség belátásuk, hiányos a motiváció (1 
említés) 

- orvosi‐pszichiátriai‐pszichológiai szociális elméleti háttér, szubsztitúció (1 említés) 
 
Egészségnevelés: 
- fiatalokkal foglalkozunk ‐ fiatalok részére egészségnevelési foglalkozások és ebben van a kábítószer ügy: 
védőnők, iskolák foglalkoznak ezzel (1 említés) 

- Ottawai Charta (1 említés) 
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A  már  említett  elméleti  szempontok  mellett  23  olyan  válasz  is  volt,  amelyik  tartalmilag  nem 
illeszkedett egyik csoportosításba sem. 
- motivációs interjú (3 említés) 
- terápiás gyakorlat (2 említés) 
- addiktológia elmélet (1 említés) 
- addiktológiai alapelméletek (1 említés) 
- eredménynek számít, már ha eljön hozzánk (1 említés) 
- kéthetente folyamatosan megjelennek (1 említés) 
- kiscsoportos terápia: számukra ez egy kellemes időtöltés (1 említés) 
- közel 100% ‐ban eredményesek az elterelések, mivel hatósági beavatkozásokat is végeznek és több esetben 
csak kipróbálókkal találkoztunk (1 említés) 

- megfelelő pszichoterápia (1 említés) 
- modern tudományos (1 említés) 
- Nemzeti drogstratégia (1 említés) 
- nyitott, hogy milyen mértékben van gyógykezelés (1 említés) 
- pozitív célok és jövőkép kialakítása (1 említés) 
- ritmust növelő terápia program (1 említés) 
- személyiségre szabott dependencia (1 említés) 
- TK alapkoncepció (1 említés) 
- vegyenek részt a foglalkozáson (1 említés) 
- Minnesota módszer (1 említés) 
- kutatások alapjai (1 említés) 
- Marlatt ‐ féle visszaesés megelőzés (1 említés) 

Várható eredmények 

A  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés  várható  eredményeinek  megítélésekor  dominánsan 
kiemelkedik  a  drogfogyasztás  csökkentését  vagy  megszűnését  (13),  és  a  reintegrációt  vagy 
reszocializációt (12) említő intézményvezetők relatíve magas száma.  
Drogfogyasztás csökkenése, absztinencia: 
- fogyasztás csökkenése (2 említés) 
- a függőség megszűnik (1 említés) 
- abszinenciatartás (1 említés) 
- absztinencia fenntartása (1 említés) 
- drogmentesek legyenek (1 említés) 
- ha a kábítószer‐használat megszakad (1 említés) 
- ha jelentősen csökkent a dependencia szint (1 említés) 
- ha változik a kliens, kevesebb drogot használ, vagy elhagyja teljesen (1 említés) 
- külső kontroll nélkül is képes absztinenciára (1 említés) 
- nagyobb alkalmazkodóképesség, csökken a drog iránti vágy (1 említés) 
- nem használ szert vagy ritkábban (1 említés) 
- szermentesség megvalósulása (pl. negatív teszt) (1 említés) 
Társadalmi reintegráció, reszocializáció: 
- elhelyezkedés (2 említés) 
- iskola befejezése (2 említés) 
- az elsődleges munkerőpiacra  való felkészítés (1 említés) 
- társadalmi reszocializáció bekövetkezik (1 említés) 
- képesek lesznek dolgozni, tanulni (1 említés) 
- munkahelyet talál (1 említés) 
- munkaviszony (1 említés) 
- reintegráció (1 említés) 
- vissza a társadalomba (1 említés) 
- iskolába jár (1 említés) 
A  válaszok  között  öt  alkalommal  szerepel  továbbá  a  lelki  és  pszichés  állapot  javulása,  a  szociális 
kapcsolatok helyreállítása, és a pozitív változások megjelenése a kliens életében.  
A kliens lelki, pszichés állapotának javulása: 
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- önismeretben változás áll be (2 említés) 
- gondolkodásában, önismeretében változás állt fel (1 említés) 
- önhordozó személyiség (1 említés) 
- pszichés stabilitás (1 említés) 
 
Szociális kapcsolatok javulása: 
- családi, társadalmi kapcsolataikat újra működtetik (2 említés) 
- rendeződnek kapcsolatai (1 említés) 
- szociális és családi kapcsolatok javulása (1 említés) 
- rendezi a kapcsolatot a szülőkkel (1 említés) 
-  
Pozitív változások megjelenése: 
- életminőség javulás (2 említés) 
- a változás elindulása (1 említés) 
- ASI teszt pilléreiben javulás (1 említés) 
- látható változások (szerhasználat, szubsztitúció, munka, iskola, család…) (1 említés) 
A terápiás kezelésben való bennmaradást, és az ártalomcsökkentést három‐három válaszadó tartotta 
az eredményes elterelés feltételének. A kliens motivációjának felkeltését, és az intézményrendszerrel 
való  tartós  kapcsolat  kialakulását  pedig  két‐két  alkalommal  említették  a  megkérdezett 
intézményvezetők.  
Terápiában való bennmaradás 
- 25 alkalommal megjelent (2 említés) 
- terápiában maradás (1 említés) 
-  
Ártalomcsökkentés: 
- ártalomcsökkentés (1 említés) 
- biztonságos használata a szernek (1 említés) 
- egyéni és társadalmi károk csökkenése (1 említés) 
 
Kliens motiválása: 
- együttműködés a probléma megoldási folyamatban (1 említés) 
- motiváció felkeltés, mint cél (1 említés) 
 
Kapcsolattartás az ellátórendszerrel: 
- ha sikerül fenntartó kezelésre vonni és tartani (1 említés) 
- ha visszajár a kliens és mást is rábeszél a terápiára (1 említés) 
 
Azokat  a  válaszokat,  amelyek  tartalmilag  nem  illeszkednek  egyik  kategóriába  sem,  a  következő 
felsorolás tartalmazza: 
- az elterelésben résztvevők igen ritkán akarnak felhagyni, drogfogyasztó múltjukkal,miután nem is saját  
elhatárolásból keresik fel a kezelőintézeteket, az életmódváltás megerősítése ritkán sikerül emiatt. (1 említés) 

- jelen ismeretek alapján nincs kábítószerfüggő a városban (1 említés) 
- mérhető, ami velünk együtt van (1 említés) 
- sem előnye, sem hátránya nem származik ebből (1 említés) 
- nincs jogunk senkit kitenni a csoportból (1 említés) 
- preventív szemlélet (1 említés) 
- felismeri, hogy tévesen ítélte meg a drogokat (1 említés) 
- kevesebb fizikális megbetegedés (1 említés) 
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Alkalmazott szemléleti irányok 

Az  intézményvezetőknek  lehetőségük  volt  arra  is,  hogy  kifejtsék  azt  a  szemléleti  irányvonalat, 
amelyet a kábítószer‐függőséget gyógyító kezelések során alkalmaznak. A  legtöbbször  (9 említés) a 
terápiás szemléletmóddal kapcsolatos szempontot említettek a megkérdezettek. Az önsegítő elemek 
kezelésbe való beépítését,  illetve a pszichoszociális szemléletet tükröző nézetek hét‐hét alkalommal 
szerepeltek válaszként. Behaviorista szemlélethez sorolható válaszokat hat kérdezett említett. 
Terápiás szemlélet: 
- motivációs interjú (2 említés) 
- dinamikusan orientáltak (1 említés) 
- önismeret (1 említés) 
- önismereti jellegű foglalkozások (1 említés) 
- pszichoterápiás metódusok (1 említés) 
- pszichoterápiás szemlélet (1 említés) 
- rendszeresen vannak foglalkozások (1 említés) 
- terápiás közösség (1 említés) 
Önsegítő elemek: 
- AA (1 említés) 
- betegségmodell (1 említés) 
- DA (1 említés) 
- GA (1 említés) 
- józan kultúra vagy önsegítés (1 említés) 
- Minnesota módszer (1 említés) 
- önsegítő elemek (1 említés) 
Pszichoszociális szemlélet: 
- pszichoszociális szemlélet (2 említés) 
- változás menedzselés (2 említés) 
- szociális segítségnyújtás a kliens szükségleteinek megfelelően (1 említés) 
- szociális szemlélet (1 említés) 
- végig prevenciót próbáljuk (1 említés) 
Behaviorista szemlélet: 
- viselkedés terápia (4 említés) 
- kognitív pszichoterápia (1 említés) 
- behaviorista szemlélet (1 említés) 
 
Az  intézményvezetők  válaszaiban  négy  alkalommal  kerültek  elő  a  humanisztikus  megközelítés 
alapelvei.  
Humanisztikus megközelítés: 
- humanisztikus megközelítés (C. Rogers) (1 említés) 
- kliens központú (1 említés) 
- pozitív személyiség változás (1 említés) 
- személyközpontú terápia (1 említés) 
 
Az  ártalomcsökkentést,  a  családterápiát,  és  a  biológiai  kezelési  formákat  is  három  alkalommal 
említették válaszaikban a megkérdezettek. Az utóbbi két kategóriába tartozó említések a következő 
felsorolásban olvashatóak. 
Családterápia: 
- családterápia (1 említés) 
- Inso Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal ‐ Pár, család fejezet( V. Satir, Minuchin) (1 említés) 
- viselkedés és kognitív szemléletű családterápia alkalmazása (1 említés) 
Biológiai kezelések: 
- biológiai kezelések (1 említés) 
- orvosi szemlélet (1 említés) 
- orvosi‐pszichiátriai (1 említés) 
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A fent bemutatott válaszokon kívül tett említéseket a következő felsorolás tartalmazza: 
- csoportterápia (1 említés) 
- drogmentes életmód kialakítása (1 említés) 
- egyéni konzultációk (1 említés) 
- egyéni terápia (1 említés) 
- egyénre szabott célok (1 említés) 
- hálózati működés (1 említés) 
- megelőzés (1 említés) 
- Pszichológia, kutatások eredményei (1 említés) 
- saját módszereket dolgoztunk ki (1 említés) 
- TK‐ zavar a személyiségben (1 említés) 
- Ottawai Charta ‐ fokozódó kontroll megszerzése (1 említés) 
- logoterápia (V.E. Frankl) (1 említés) 

Alkalmazott (kezelési) módszerek 

A  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelést  végző  szolgáltatók  több mint 90%‐a alkalmaz egyéni és, 
vagy  csoportos  konzultációs  (counselling)  technikákat  és  foglalkozásokat,  valamint  a  gyógyulási 
motiváció  megerősítésére  törekvő  technikákat,  de  több,  mint  négyötödükre  (87,5%)  jellemző  a 
támogató (szupportív) folyamatok biztosítása e kezelés keretében. Egyéni pszichoterápia‐konzultáció 
a kábítószer‐függőséget gyógyító kezeléssel foglalkozók több, mint háromnegyedében hozzáférhető, 
s  ugyanez  mondható  el  a  gyógyszeres  terápiáról  is.  A  többi  vizsgált  (kezelési)  módszer  közül  a 
családterápia, hozzátartozói csoport elterjedtsége tekinthető még relatíve magasnak (62,5%).  
 
51. táblázat:  Milyen  (kezelési)  módszereket  alkalmaznak  a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés 

keretében? 

Módszerek 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Gyógyszeres terápia  18  75,0 

Egyéni és, vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 
foglalkozások 

22  91,7 

Támogató (szupportív) folyamatok biztosítása  21  87,5 

A gyógyulási motiváció megerősítésére törekvő technikák 
alkalmazása 

22  91,7 

Terápiás közösség modell  7  29,2 

Egyéni pszichoterápia‐konzultáció  19  79,2 

Családterápia, hozzátartozói csoport  15  62,5 

Szocioterápia, foglalkoztatás terápia  9  37,5 

Egyéb módszer  222  8,3 
*Megjegyzés: A kábítószer‐függőséget gyógyító kezelést végző intézmények százalékában. 

                                                            
22 Logoterápia (1 említés), egészségügyi problémák járulékos kezelése (1 említés). 
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Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás 

Az igénybevétel feltétele 

Kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátás  esetében  az  ilyen  tevékenységet  folytató  intézmények 
kevesebb, mint felében (42,9%) kell a kliensnek valamilyen feltételt teljesíteni az igénybevételhez.  
 
7. ábra:  Van‐e  valamilyen  feltétel  a  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátás  igénybevételekor,  amit  a 

klienseknek teljesíteni kell? (N=28) 

 

A  szolgáltatás  igénybevételéhez  feltételeket  szabó  intézmények  több,  mint  fele  kér  biztosítási 
jogviszonyt, illetve állít fel életkori korlátokat, míg a szermentességet negyedük követeli meg.  
 
52. táblázat: Milyen feltételeket kell a klienseknek teljesíteniük? (Több válasz is adható.) 

Nincs feltétel, nem válaszolt  16 intézmény 

Van feltétel  12 intézmény 
 

Szermentesség  3 intézmény 

Korhatár  7 intézmény 

Biztosítási jogviszony  7 intézmény 

Egyéb23  1 intézmény 

 

A szolgáltatás elindításának motivációja 

A kutatás során – a kábítószer‐függőséget gyógyító kezeléshez hasonlóan – a kábítószer‐használatot 
kezelő más  ellátás  elindításának motivációját  is megvizsgáltuk.  (A  nyitott  kérdésre  több  választ  is 
lehetett adni.) 
 
A mintába  került  28  intézmény  közül,  amely  biztosít  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátást, 
háromnak a vezetője nem tudott érdemi választ adni a kérdésre.  
 

                                                            

 

23 „Legalább a TAJ kártyája számát tudja.” 
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A  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátás  elindításának  legfontosabb  oka  a  szolgáltatás  iránt  a 
társadalom és a kliensek  felől mutatkozó  igény, a szolgáltatásra  rászorulók megjelenése és számuk 
növekedése volt (18 említés): 
- szükség, igény van rá (2 említés) 
- 1990‐ben a rehabilitáció volt az egyetlen alternatívája a kórházi kezelésnek (2 említés)24 
- egyre növekedő igény (1 említés) 
- a pszichiátriai szakvélemény alapján van ilyen réteg, aki bejön a szakambulanciára (1 említés) 
- 2000‐ben kistérségi szinten kb. 30 intravénás drogfogyasztó, hepatitis C fertőzés (kb. 1/3‐nál volt) ‐ amióta 
folyik az ellátás, évente 1 haláleset fordul elő (1 említés) 

- a város földrajzi fekvéséből adódóan az országos átlaghoz viszonyítva magasabb arányú volt a kábítószer‐
probléma (1 említés) 

- egyre nőtt a fiatal használók száma (1 említés) 
- betegségek (1 említés) 
- nem függő, problémás szerhasználó vagy egyéb pszichopatológiai problémák (1 említés) 
- nem volt ellátás (1 említés) 
- problémás szerhasználat (1 említés) 
- pszichiátriai betegség (1 említés) 
- pszichiátriai problémák, elakadások kezelése a klienseknél (1 említés) 
- személyiségzavar (1 említés) 
- szövődményes betegségek (1 említés) 
- szövődményes zavarok (1 említés) 
Az,  hogy  ez  a  szolgáltatás  beleillik  az  intézmény  profiljába,  illetve  hogy  ezzel  növelni  lehet  a 
szolgáltatások kínálatát, ugyancsak  fontos motivációját  jelentette a szolgáltatás elindításának. Ez az 
ok nyolc alkalommal szerepelt a felsorolt okok között:  
- a drogambulancia profiljának megfelelő (1 említés) 
- a megmaradt klienskört várják vissza korábbról (1 említés) 
- az ambulancián vannak ilyen kliensek (1 említés) 
- hasonló célcsoporttal dolgoztak (1 említés) 
- korábban is végeztek kábítószer‐használatot megelőző más ellátásokat is, ez a klienskör megmaradt, és 
visszajárnak (1 említés) 

- minden típusú elterelés lehetőségének biztosítása (1 említés) 
- teljes ellátásra törekszünk (1 említés) 
- szolgáltatásbővítés (1 említés) 
 
A  drogproblémával  küzdőknek  nyújtott  segítség  négy,  az  elterelés  lehetőségének  megteremtése 
három említéssel szerepelt a felsorolásban. 
Drogproblémával küzdőknek nyújtott segítség: 
- szermentes életmód (2 említés) 
- segítsünk a kábítószer‐fogyasztókon (1 említés) 
- minél több kliens ellátása (1 említés) 
 
Elterelés lehetőségének megteremtése: 
- a hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) határozata, illetve jegyzőkönyve alapján vállalja a kliens a büntetést 
elkerülő kezelést (elterelést) (1 említés) 

- büntetőeljárás (1 említés) 
- hatósági eljárás (1 említés) 
 
A  „több  OEP,  NDI  finanszírozást“,  mint  a  szolgáltatás  elindításában  szerepet  játszó  motivációs 
tényezőt egy interjúalany említette.  
 
A  felsoroltakon kívül egyéb motivációs  tényezőket  is említettek az  intézményvezetők vagy  szakmai 
vezetők: 

 
24  A  válaszadók  egyes  esetekben  nem  kizárólag  a  vizsgált  szolgáltatás,  hanem  az  intézmény  /  szervezet 
létrehozásának okait említették.  



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

72/337 

 

- a fogyasztás káros hatásainak elfogadása (1 említés) 
- az egyéni és társadalmi veszélyesség bemutatása (1 említés) 
- életben maradás (1 említés) 
- korábbi együttműködés az Országos Addiktológiai Intézettel (1 említés) 
- megelőzés segítése (1 említés) 
- meghalt egy barátja kábítószer‐használatban (1 említés) 
- a rendőrség és az oktatási intézmények negatív attitűdje, ami azóta sokat javult (1 említés) 

A program, terápia céljai 

Általános célok 

A  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátást  végzők  kezelési  programjuk  vagy  terápiájuk  általános 
célját,  alapkoncepcióját,  elméleti  hátterét  is  kifejtették  a  kutatás  során.  (A  nyitott  kérdésre  az 
érintettek közül két fő nem kívánt, három fő nem tudott válaszolni.)  
 
A  leggyakrabban  említett  általános  cél  a  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátás  esetében  –  a 
kérdezettek  szerint –  a pszicho‐ és egyéb  terápiák  végzése  (13  említés),  amelynek  speciális  részét 
képezi a személyre szabott terápia biztosítása a kliensek számára (9 említés).  
 
Terápiás eljárások: 
- kompetencia alapú személyiség‐fejlesztés (2 említés) 
- pszichoterápia (2 említés) 
- viselkedés‐terápia (2 említés) 
- színház‐ és zeneterápia (2 említés)  
- családterápia (1 említés) 
- kábítószer használatot előidéző pszichés okok csökkentése (1 említés) 
- alapkoncepció: pozitív irányú személyiségváltozással a szociális kapcsolatrendszer bővítésével és a személyes 
támogató rendszerek feltérképezésével, használatával tartós eredményeket érhetünk el (1 említés) 

- egyensúlyba hozni a személyiséget (1 említés) 
- probléma megoldó képesség fejlesztése (1 említés)  
 
Egyéni, személyre szabott terápia:  
- terápia‐tervezés (2 említés) 
- a terápiás illeszkedés alapján választunk programot vagy eszközt (1 említés) 
- ASI pillérjei mentén egészségügyi, családi, munkahely, iskolázottság, drog, alkohol használata ‐ pszichiátriai 
státusznak megfelelően (1 említés) 

- egyéni konzultáció (1 említés)  
- egyénre szabott terápia (1 említés) 
- előzetes állapotfelméréseken 2 hetente 2‐2 órában egyéni foglalkozásokon belül támogatás, pszichoterápiák, 
aktuális gondok, problémák veszélyeinek feltárásával (1 említés) 

- kezelési alternatívák felajánlása (1 említés) 
- támogatás tanácsadással (1 említés) 
 
A reszocializáció, reintegráció, rehabilitáció szintén magas említésszámmal szerepelt a felsorolt célok 
között (10 említés). 
 
Reintegráció, reszocializáció, rehabilitáció: 
- szociális foglalkoztatás (2 említés) 
- kommunikáció‐viselkedés konzultálása (2 említés) 
- szociális készségfejlesztés (2 említés) 
- kapcsolatteremtési képesség fejlesztése (1 említés) 
- szociális konzultáció szervezése (1 említés) 
- befekvés, két hetes rehabilitáció (1 említés) 
- rehabilitációba irányítás (1 említés) 
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A gyógyszeres, egészségügyi kezeléseket, illetve a csoportterápiás kezeléseket öt‐öt intézményvezető 
vagy szakmai vezető emelte ki az általános célok között.  
 
Gyógyszeres, egészségügyi kezelés: 
- gyógyszeres kezelés (szubsztitúció) (2 említés) 
- farmakoterápia (1 említés) 
- betegségek megfelelő (gyógyszeres) kezelése (1 említés) 
- önmedikalizáció esetében helyes szerek alkalmazása (1 említés) 
 
Csoportterápia, önsegítő csoport: 
- önsegítés terápiás közösségben (1 említés) 
- önsegítő és önismereti csoportok alkalmazása (1 említés) 
- terápiás közösségi modell (1 említés) 
- csoportos konzultáció (1 említés) 
- önsegítés terápiás közösségben (1 említés) 
 
Három‐három  említésszámmal  szerepelt  a  válaszok  között  a  fogyasztási  szokások megváltoztatása 
vagy  a  teljes  absztinencia,  az  ártalomcsökkentés  („biztonságos  drogfogyasztás“  –  2  említés; 
„ártalomcsökkentés“ – 1 említés), a valamint a szermentes, a  társadalmi normákat követő életvitel 
kialakítása  („általános  cél  az  attitűdváltás“  –  1  említés;  „averzió  kialakulása“  –  1  említés; 
„szabálykövető, normatív életvezetés“ – 1 említés).  
 
Szermentesség, szerhasználati szokások megváltoztatása: 
- változás elindítása a használat csökkentésére,esetleges absztinenciára vonatkozóan (1 említés) 
- szerhasználat súlyosbodásának megelőzése (1 említés) 
- pszicho‐ és szocioterápiás beszélgetések kapcsán motiváció a függőség feladására (1 említés) 
 
A felsorolt válaszok mellett további említéseket is tettek a szolgáltatókat képviselő intézményvezetők 
vagy szakmai vezetők: 
- állapotfelmérés (2 említés) 
- kezelés terminálása (2 említés) 
- szerződéskötés (2 említés) 
- pszichoedukáció (1 említés) 
- a szerhasználók populációjának csökkentése (1 említés) 
- kliens terápiában tartása (1 említés) 
- esetenként krízisintervenció (1 említés) 
- motiváció felkeltése (1 említés) 
- stressz oldása (1 említés) 
- „mondhatnék szépeket, de 6 óra alatt 25‐30 főt kell ellátni, ez idő alatt történik az "elterelés" is“ (1 említés) 
- relapszus prevenció (1 említés) 
- szabadidős programok szervezése (1 említés) 
- nincs ilyen (1 említés) 

Specifikus célok 

A  megkérdezett  vezetők  gyakorlatilag  ugyanazokat  a  célokat  és  programelemeket  említették  a 
specifikus  célokra  vonatkozó  nyitott  kérdésnél, mint  amit  az  általános  célokra  vonatkozó  kérdés 
kapcsán már kifejtettek (öt fő nem adott érdemi választ a kérdésre).  
 
A kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében a két  leggyakrabban említett  (és az általános 
célok  között  is gyakran előforduló)  cél a kliensek  társadalomba és  családba  való visszailleszkedése 
volt (14 említés), valamint a szerhasználat csökkentése vagy a teljes absztinencia elérése, megtartása 
(11 említés). 
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Szermentesség, szerhasználati szokások megváltoztatása: 
- drogmentes életmód kialakítása, erre motiválás (2 említés) 
- szerfogyasztás csökkenése (2 említés) 
- szerfogyasztás feletti kontroll megszerzése (2 említés) 
- szermentesség (2 említés) 
- drogfüggőség megszüntetése (1 említés) 
- kábítószer‐fogyasztás elhagyása (1 említés) 
- absztinencia megőrzése hosszú távon (1 említés) 
- függőség kialakulásának megelőzése (1 említés) 
- szerhasználat csökkenése vagy absztinencia (1 említés) 
- szerhasználati gyakoriság csökkenése (1 említés) 
 
Reintegráció, reszocializáció, rehabilitáció: 
- iskola befejezése (3 említés) 
- munkavállalás (2 említés) 
- ambuláns rehabilitáció (1 említés) 
- beilleszkedés, visszakerülés a társadalomba (1 említés) 
- családba, társadalomba való visszailleszkedés (1 említés) 
- családba visszatalálás (1 említés) 
- fejlesztési tevékenységekkel munkába, képzésbe irányítás (1 említés) 
- munka és tanulás (1 említés) 
 
Az  önismeret  fejlesztése,  a  pszichés  állapot  javítása  nyolc,  a  társadalmi  értékeknek,  normáknak 
megfelelő életmódot  szem előtt  tartó életvezetés kialakítása hat, az egyéni  igényekhez, a kliensek 
állapotához igazodó szolgáltatás nyújtása öt alkalommal szerepelt a specifikus célok között.  
 
Terápiás ellátások: 
- önismeret fejlesztése (3 említés) 
- pszichés állapot javulása (2 említés) 
- erőforrások, hatékonyság tudatosítása, előhívása (1 említés) 
- realitás kontroll (1 említés) 
- személyiségfejlesztés (1 említés) 
 
Életmódváltás, szemléletváltás: 
- életvezetés megváltoztatása (2 említés) 
- bűnözés visszaszorítása (1 említés) 
- életmód váltás (1 említés) 
- kliens "működésének" javítása (1 említés) 
- működési zavarok kiiktatásával kábítószermentes életvitelhez segítés (1 említés) 
 
Egyéni, személyre szabott terápia:  
- egyénre szabott célok megvalósulása (1 említés) 
- előzetes állapotfelméréseken 2 hetente 2‐2 órában egyéni foglalkozásokon belül támogatás pszichoterápiák, 
aktuális gondok, problémák veszélyeinek feltárásával (1 említés) 

- ambuláns kezelés sikertelenségekor, rehabilitációba irányítás (1 említés) 
- kezelés folytatása (szükség szerint) (1 említés) 
- támogatás tanácsadással (1 említés) 
 
Abból  a három  célból,  amit nemcsak egyedileg  említett egy‐két  válaszadó,  kettő  szerepelt már  az 
általános  célok  között  is:  ezek  az  ártalomcsökkentés,  amit  itt  specifikus  célként  négy  fő  említett 
(„intravénás  szerhasználat  csökkenjen”  –  2  említés;  „ártalomcsökkentés,  dependencia  szintjének 
csökkentése”  –  2  említés),  valamint  a  problémamegoldó  képesség  és  a  stresszkezelési  képesség 
javítása  (3 említés). A betegségek kezelése szintén három alkalommal  fordult elő  („sok kísérő  testi, 
pszichés  betegség  kezelése”  –  1  említés;  „életműködés  javítása”  –  1  említés;  „comorbid  állapotok 
helyes viselése” – 1 említés). 
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További specifikus célok – egyedi említések: 
- hit iránti érdeklődés kielégítése, ha van (2 említés) 
- motiváció változtatása (1 említés) 
- a büntetőeljárás traumájának csökkentése (1 említés) 
- a kliensek sokproblémás háttérrel rendelkeznek, ritkán van betegség belátásuk, hiányos a motiváció (1 
említés) 

- társas viszonyok visszahúzó erők, fontos rizikófaktorok lehetnek (1 említés) 
- bűnmegelőzési pályázatíráshoz filmkészítés, mint terápiás módszer (1 említés) 
- kortárssegítés (1 említés) 
- szabadidős programok (1 említés) 
- a cél: 6 hónap alatt 12 alkalom teljesítése (1 említés) 
- kábítószerrel kapcsolatos téves ismeretek eloszlatása (1 említés) 
- bizalmi kapcsolat kiépítése a klienssel (1 említés) 
- szociális programok (1 említés) 
- nincs specifikus cél (1 említés) 

A specifikus célok elméleti háttere 

A  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás  esetében  a  megkérdezett  intézményvezetők  relatív 
többsége (17 említés) ismeretátadással, neveléssel összefüggő válaszokat mondott, a specifikus célok 
elméleti  hátterének  kifejtésekor.  Ennél  valamivel  alacsonyabb  (12  említés)  említésszámmal 
szerepeltek a pszichés zavarok gyógyításával kapcsolatos válaszok.  
 
Ismeretátadás, nevelés: 
- motivációs interjú (3 említés) 
- jogi konzultáció (2 említés) 
- kliens edukáció (2 említés) 
- konzultáció (ASI) (2 említés) 
- ismeretközlés (1 említés) 
- konzultációk, bizalmi kapcsolat kiépítése (1 említés) 
- pozitív mintát képviselni (1 említés) 
- problémamegoldó gyakorlatok (1 említés) 
- pszichoedukáció (1 említés) 
- saját értékeivel való megismertetés (1 említés) 
- szükséges eszmei‐gyakorlati tanácsadás (1 említés) 
- tanácsadás elmélete és gyakorlata (1 említés) 
 
Pszichés zavarok gyógyítása: 
- a pszichiátriai működési zavarok gyógyítása segíti az egyént a kábítószermentes életvitelben (1 említés) 
- addiktológia,pszichiátria (1 említés) 
- addiktológiai alapelmélet (1 említés) 
- addiktológiai konzultáció, problémás esetekben pszichológus bevonása (1 említés) 
- kompetencia alapú kognitív és integrált terápia (1 említés) 
- megfelel az addiktológus intézetek által kiadott módszertani elemeknek, előírásoknak (1 említés) 
- megfelelő pszichoterápia (1 említés) 
- önismeret (1 említés) 
- pozitív célok és jövőkép kialakítása (1 említés) 
- pszichés zavarok megoldása (1 említés) 
- pszichiátriai és addiktológiai ellátás szakmai protokolljai (1 említés) 
- viselkedés terápia (1 említés) 
 
A  megkérdezettek  négy‐négy  esetben  említettek  vallási  kötődéssel,  és  az  önsegítés  elvével 
kapcsolatos válaszokat. Háromszor fordult elő a válaszok között terápiás szemléletet tükröző elméleti 
megfontolás, két vezető pedig a stresszoldást említette elméleti koncepcióként . 
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Vallási megközelítés: 
- a hit, mint spiritualitás a felépülés egyik mozgatórugója lehet (2 említés) 
- a református egyházhoz köthető az intézet létrejötte (1 említés) 
- az intézet létrejötte a református egyházhoz köthető (1 említés) 
-  
Önsegítés elve: 
- AA (1 említés) 
- DA (1 említés) 
- GA (1 említés) 
- Minnesota módszer (1 említés) 
 
Terápiás szemlélet: 
- terápiás gyakorlat (2 említés) 
- motivációs technikák, segítő beszélgetés (1 említés) 
 

Stresszoldás: 
- kríziskezelés (1 említés) 
- stresszoldó foglalkozások (1 említés) 
 
A részletes válaszok mellett az intézményvezetők egyéb említéseket is tettek, amelyeket a következő 
felsorolás tartalmaz: 
- nem tudja (6 említés) 
- egyéni esetkezelés (1 említés) 
- fiatalokkal kapcsolattartás (1 említés) 
- folyamatosan megjelennek kéthetente (1 említés) 
- helyettesítő program ideológia (1 említés) 
- metadon program ideológia (1 említés) 
- nemzeti drogstratégia (1 említés) 
- részvétel a foglakozásokon (1 említés) 
- bűnmegelőzési szakemberekkel való egyenrangú kapcsolat (1 említés) 
- közös alkotás élménye, tehetség és készségfejlesztés (1 említés) 
- Marlatt ‐ féle visszaesés megelőzés (1 említés) 
- Prochaska ‐ DiClemente‐féle felépülési modell (1 említés) 
- Servet‐féle fotó fantáziák (1 említés) 

Várható eredmények 

A  kábítószer‐  használatot  kezelő  más  ellátás  esetében  is  az  intézményvezetők  a  drogfogyasztás 
csökkentését vagy megszűnését, és a reintegrációt / reszocializációt tartják az eredményes elterelés 
feltételének.  
Drogfogyasztás csökkenése, absztinencia: 
- fogyasztás csökkent (2 említés) 
- abszinenciatartás (1 említés) 
- absztinencia elérése (1 említés) 
- csökken a szerhasználat gyakorisága (1 említés) 
- fél év megbízható szermentesség (1 említés) 
- ha a kliensek drogmentes életmódot élnek (1 említés) 
- ha nem alakul ki a függőség (1 említés) 
- ha változik a kliens, kevesebb drogot használ, vagy elhagyja teljesen (1 említés) 
- önismeret fejlődésével nő a nemet mondás képessége (1 említés) 
- csökken a drog iránti vágy (1 említés) 
 

Társadalmi reintegráció, reszocializáció: 
- elhelyezkedés (2 említés) 
- iskolát befejezi (2 említés) 
- munka vagy iskola (1 említés) 
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- munkába, képzésbe állás magasabb számban (1 említés) 
- munkahelyet talál (1 említés) 
- munkához jutnak (1 említés) 
- munkaviszony (1 említés) 
- tanulás vagy munkahely (1 említés) 
- visszakerülnek az iskolába (1 említés) 
 
A kliens  lelki és pszichés  javulását nyolc, a kliens életében megjelenő pozitív változásokat pedig hat 
esetben említették a megkérdezettek. A szociális kapcsolatok, és a döntéshozatali készségek javulása 
négy‐négy alkalommal fordult elő az említések között. 
A kliens lelki, pszichés állapotának javulása: 
- csökken a traumája (1 említés) 
- énkép korrekció (1 említés) 
- lelki egyensúly javulása (1 említés) 
- mentális egyensúly (1 említés) 
- önhordozó személyiség (1 említés) 
- önismeret (1 említés) 
- önkritika (1 említés) 
- önelfogadás (1 említés) 
 
Pozitív változások megjelenése: 
- életminőség javulása (4 említés) 
- a tanácsadás hatékonysága, érdemi előrelépés a résztvevő életmódjában (1 említés) 
- változás elindítása (1 említés) 
 
Szociális kapcsolatok javulása: 
- családban maradnak (1 említés) 
- családi kapcsolatok rendeződése (1 említés) 
- kapcsolatok javulása (1 említés) 
- rendeződnek a kapcsolatai (1 említés) 
 
Döntéshozatali készség javulása: 
- autonómia (1 említés) 
- az élethelyezet jó megoldásainak kontrollja (1 említés) 
- döntéshozatali képességek magasabb szintje (1 említés) 
- józan ítélőképesség (1 említés) 
Az  elterelés  formai  teljesítése,  és  a  problémamegoldó  képességek  javulása  három‐három 
intézményvezető szerint  feltétele az eredményes elterelésnek. A  feltett kérdésre két válaszadó úgy 
reagált, hogy eredményesnek tekinti az elterelést abban az esetben, ha a kliens fizikai állapota javul, 
vagy kialakul egy tartós kapcsolatrendszer a kezelőintézettel.  
Elterelés formai teljesítése: 
- igazolás megszerzése (1 említés) 
- megjelennek a programokon (1 említés) 
- programban maradás (1 említés) 
 
A kliens problémakezelési, konfliktuskezelési készségeinek javulása: 
- ha képes átlátni a problémáit, akkor a problémamegoldó képessége is megfelelő lesz (1 említés) 
- ha megtanulja a feszültségét, stressz helyzeteket kezelni, akkor nincs szüksége szerre (1 említés) 
- megküzdési stratégiák növekedése (1 említés) 
A kliens fizikai állapotának javulása: 
- egészségügyi kezelés: HEPATITIS, AIDS szűrés (1 említés) 
- tünetmentesség (1 említés) 
 
Kapcsolattartás az ellátórendszerrel 
- ha visszajár a kliens és mást is rábeszél a terápiára (1 említés) 
- intézménnyel való kapcsolat fenntartása (1 említés) 
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Az elterelés eredményességéről alkotott további vélemények a következő felsorolásban olvashatók: 
- a hit emberi támogató kapcsolatokat jelenthet és fenntartja a józanság motivációját (2 említés) 
- a drogot kipróbáló fiatalok aránya jelentősen lecsökken (1 említés) 
- az elterelésben résztvevők igen ritkán akarnak felhagyni, drogfogyasztó múltjukkal,miután nem is saját 
elhatárolásból keresik fel a kezelőintézeteket, az életmódváltás megerősítése ritkán sikerül emiatt. (1 említés) 

- az infrastruktúra, az ellátórendszer javul (1 említés) 
- érvényes TAJ kártya, hivatalos papírok legyenek (1 említés) 
- kevesebbet bűnözik (1 említés) 
- kipróbáló fiatalkorúak száma csökken, vagy legalább nem nő (1 említés) 
- közel 100%‐os eredmény az elterelésben, visszaesővel nem találkoztunk (1 említés) 
- lakhatása (ne legyen hajléktalan) (1 említés) 
- megfelelő szintű krízis kezelés (1 említés) 
- nagyobb alkalmazkodóképesség (1 említés) 
- nincs mérhető eredmény (1 említés) 
- szociális ellátás aktivizálódása (1 említés) 
- értékek erősödése (1 említés) 
- felismeri, hogy tévesen ítélte meg a drogokat (1 említés) 
- egyéni‐társadalmi ártalmak csökkenése (1 említés) 

Alkalmazott szemléleti irányok 

Az  intézményvezetők  relatív  többsége  (12  említés)  probléma  megismeréssel  és  tanácsadással 
kapcsolatos  válaszokat  említett.  Az  önsegítő  elemeket,  a  behaviorista  szemléletmódot,  és  a 
kliensközpontúságot egyaránt hat‐hat válaszadó tartja intézményük irányadó szemléletmódjának. 
 
Problémafeltárás, tanácsadás: 
- elfogadás (2 említés) 
- hiteles tájékoztatás (2 említés) 
- motivációs interjú (2 említés) 
- változás menedzselés (2 említés)  
- egyéni konzultációk (1 említés) 
- nem a tiltás, hanem az elfogadás (1 említés) 
- problémafeltárás, tanácsadás (1 említés) 
- segítségnyújtás (1 említés) 
 
Önsegítő elemek: 
- AA (1 említés) 
- betegség modell (1 említés) 
- DA (1 említés) 
- józan kultúra vagy önsegítés (1 említés) 
- Minnesota módszer (1 említés) 
- önsegítő elemek (1 említés) 
Behaviorista szemlélet: 
- viselkedés terápia (3 említés) 
- behaviorista szemlélet (1 említés) 
- kognitív pszichoterápia (1 említés) 
- kognitív pszichoterápiás elemek felhasználása (1 említés) 
-  
Kliensközpontúság: 
- holisztikus megközelítés (1 említés) 
- humanisztikus megközelítés (C. Rogers) (1 említés) 
- kliens központú (1 említés) 
- Pozitív irányú személyiség változás (1 említés) 
- személyközpontú terápia (1 említés) 
- támogatás (1 említés) 
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Az  analitikus  szemléletet  öt,  a  családterápiás  eljárásokat  négy,  az  orvosi‐pszichiátriai  szemléletet 
pedig  három  esetben  említették  az  intézetvezetők  irányelvként.  A  felsoroltak mellett  a  válaszok 
között két ‐ két említéssel szerepelt még az ártalomcsökkentés és a vallási kötödés is. 
Analitikus szemlélet: 
- pszichológia (2 említés) 
- dinamikusan orientált, analitikus szemléletek szinte meghatározó a tevékenységben (1 említés) 
- önismeret (1 említés) 
- pszichoterápiás szemlélet (1 említés) 
 
Családterápia: 
- egészségügyi‐szociális szemlélet (1 említés) 
- hálózati működés (1 említés) 
- Inso Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal ‐ Pár, család fejezet( V. Satir, Minuchin) (1 említés) 
- viselkedés és kognitív szemléletű családterápia alkalmazása (1 említés) 
-  
Orvosi‐pszichiátriai: 
- metadone suboxane protokoll ‐ kliensre igazítással (1 említés) 
- orvosi szemlélet (1 említés) 
- orvosi‐pszichiátriai (1 említés) 
 
A  felsoroltakon  kívül  egyéb  célokat  is  megfogalmaztak  a  megkérdezett  intézményvezetők  vagy 
szakmai vezetők: 
- nem tudja (7 említés) 
- a kisvárosi lét speciális, sokkal jobban működő védőháló (1 említés) 
- logoterápia (V.E. Frankl) (1 említés) 
- szociális szemlélet (1 említés) 
- terápiás közösség (1 említés) 
- pszichoszociális szemlélet (1 említés) 

Alkalmazott (kezelési) módszerek 

A kábítószer‐használatot kezelő más ellátást végző szolgáltatók túlnyomó többsége (89,3%) alkalmaz 
egyéni  és,  vagy  csoportos  konzultációs  (counselling)  technikákat  és  biztosít  ilyen  foglalkozásokat, 
továbbá a támogató (szupportív) folyamatok biztosítása is széles körben elterjedt (85,7%). Több, mint 
háromnegyedük  alkalmaz  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás  keretében  a  gyógyulási 
motiváció megerősítésére  törekvő  technikákat,  valamint  egyéni pszichoterápiát‐konzultációt  (78,6‐
78,6%). Családterápia, hozzátartozói csoport e szolgáltatók 57,1%‐ában biztosított.  
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53. táblázat:  Milyen  (kezelési)  módszereket  alkalmaznak  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás 
keretében? 

Módszerek 
Intézmények 

száma 
Százalék* 

Gyógyszeres terápia  18  64,3 

Egyéni és, vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák 
és foglalkozások 

25  89,3 

Támogató (szupportív) folyamatok biztosítása  24  85,7 

A gyógyulási motiváció megerősítésére törekvő technikák 
alkalmazása 

22  78,6 

Terápiás közösség modell  11  39,3 

Egyéni pszichoterápia‐konzultáció  22  78,6 

Családterápia, hozzátartozói csoport  16  57,1 

Szocioterápia, foglalkoztatás terápia  12  42,9 

Egyéb módszer25  3  10,7 
*Megjegyzés: A kábítószer‐használatot kezelő más ellátást végző intézmények százalékában. 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás  

Az igénybevétel feltétele 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében az ilyen tevékenységet folytató intézmények több, mint 
felében (55,4%) kell a kliensnek valamilyen feltételt teljesíteni az igénybevételhez.  
 

8. ábra:  Van‐e  valamilyen  feltétel  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  igénybevételekor,  amit  a 
klienseknek teljesíteni kell? (N=56) 

 
MFSZ  igénybe  vétele  esetében  a  szolgáltatók  több, mint  egyharmada  szermentességet  követel  a 
kliensektől,  korhatárral  és  biztosítási  jogviszonnyal  kapcsolatos  feltétele  pedig  a  szolgáltatók 
tizedének  van.  E  feltételek  mellett  további  követelményeket  is  megfogalmaztak,  melyeket  a 
következő adatsor tartalmaz. 
 

                                                            

 

25 Kompetenciaalapú tanulás (2 említés), egészségügyi problémák járulékos kezelése (1 említés). 
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54. táblázat: Milyen feltételeket kell a klienseknek teljesíteniük? (Több válasz is adható.) 

Nincs feltétel, nem válaszolt  25 intézmény 

Van feltétel  31 intézmény 
 

Szermentesség  12 intézmény 

Korhatár  3 intézmény 

Biztosítási jogviszony  3 intézmény 

Egyéb  17 intézmény 
 

Egyéb feltételek: 
- egészségügyi állapotfelmérés (4 említés) 
- törvény írja elő (3 említés) 
- rendszeres megjelenés, keretek betartása (2 említés) 
- előzetes állapotfelmérés (2 említés) 
- jegyzőkönyv bemutatása (1 említés) 
- vádelhalasztási tanúsítvány (1 említés) 
- házirend betartása (1 említés) 
- személyes megjelenés (1 említés) 
- együttműködés (1 említés) 
- vállalja a részvételt (1 említés) 

A szolgáltatás elindításának motivációja 

A  másik  két  típusú  eltereléshez  hasonlóan  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  elindításának 
motivációját is megvizsgáltuk. (A nyitott kérdésre több választ is lehetett adni.) 
 
A mintába került 56  intézmény közül, amelyik biztosít  ilyen szolgáltatást, kilencnek a vezetője nem 
tudott érdemben választ adni a kérdésre, azaz nem tudta megmondani, hogy miért indult náluk ez a 
szolgáltatás (pl. mert a korábbi vezetés indította stb.).  
 
A másik két elterelés típus esetében tapasztaltakkal megegyezően ez esetben  is a szolgáltatás  iránti 
igény – azaz a hazai droghelyzet, a válaszadók szűkebb‐tágabb környezetében a fogyasztók számának 
növekedése, a kliensek és hozzátartozóik által megfogalmazott igény – motiválta domináns módon a 
megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  elindítását  a  vizsgált  intézményi  vagy  szervezeti  körben  (48 
említés):  
- látták az igényt és még nem működött hasonló ellátás (5 említés) 
- a pártfogók igénye, kérése alapján (5 említés) 
- nem volt ellátás, a terület teljesen ellátatlan volt (4 említés) 
- területi ellátás biztosítása (2 említés) 
- Tolna megyében nem volt ilyen szolgáltatás (1 említés) 
- Pécsre kellett járniuk az érintetteknek, akik sokan voltak (1 említés) 
- a megyében más ellátó nem volt alkalmas a feladatra (1 említés) 
- a városban magas volt a droggal érintettek aránya (1 említés) 
- a városban megjelenő fokozott igény (1 említés) 
- problematikus kiinduló helyzet, státuszfelmérés (1 említés) 
- a statisztikai adatok szerint a kábítószert kipróbálók, illetve használók aránya növekedést mutatott, és a 
megyében induláskor csak egy szolgáltató működött (1 említés) 

- a megyében nem volt a környéken olyan szolgáltató, aki egészségügyi intézményként tudott rugalmas lenni (1 
említés) 

- nem volt a megyében ilyen szolgáltatást ‐ ellátást végző intézmény (1 említés) 
- szükség van rájuk, mert más nem csinálja a megyében (1 említés) 
- lehetőség a közeli ellátás biztosítására (1 említés) 
- jelenleg az intézetük az egyedüli megelőző‐felvilágosítást biztosító szolgáltató a megyében (1 említés) 
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- hiányt szerettek volna pótolni (1 említés) 
- célcsoport számára, állapotára és szükségletére megfelelő módon történő hatékony reagálás (1 említés) 
- nincs senki, aki foglalkozzon a drogosokkal (1 említés ) 
- egyre növekvő igény (3 említés) 
- haláleset; konkrét halálozási eset megindított egy folyamatot és többen fordultak segítségért (3 említés) 
- igény volt rá (2 említés) 
- érintett célcsoport (2 említés) 
- sokaknak szüksége van rá (1 említés) 
- a hozzátartozók keresték meg a szolgáltatót (1 említés) 
- sok fiatal kereste meg a szolgáltatót korábban is (1 említés) 
- nagy az igény a kliensek részéről (1 említés) 
- szülői telefonok hatására, hogy ezt is csinálják ne csak a tűcserét (1 említés) 
- esetenként egyéni intézkedések a család kérésére (1 említés) 
- nagy számban jelentek meg a szolgáltatást igénybe vevők (1 említés) 
 
A második  leggyakrabban  említett  ok‐csoport  az  volt,  hogy  a  szolgáltatás  beleillik  az  intézmény 
profiljába,  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  végzéséhez  rendelkezésükre  állt  a  megfelelő 
szaktudás  és  szakmai  kapacitás,  illetve  ilyen  irányban  akarták  a  kliensek  számára  biztosított 
szolgáltatási palettát szélesíteni (30 említés): 
- a szakemberek, kollégák nyitottak voltak rá (5 említés) 
- szakember kapacitás kihasználása (2 említés) 
- 1994 óta foglalkozik intézményük kábítószer‐fogyasztókkal (1 említés) 
- célcsoportjuk a kábítószer‐fogyasztók, az elterelés része a feladatuknak (1 említés) 
- a szenvedélyproblémákra orientált szakmai stáb fontosnak tartotta a létrehozását (1 említés) 
- szakmai érdeklődés (1 említés) 
- erre felkészültek a munkatársak (1 említés) 
- az alapítvány prevenciós munkájának tapasztalatait hasznosítják (1 említés) 
- szenvedélybeteg‐segítő ellátásban dolgozott (1 említés) 
- az e téren szerzett jelentős tapasztalatok hasznosítása (1 említés) 
- akkor is csinálták, amikor nem finanszírozták (1 említés) 
- az egyesület tevékenységeihez illeszkedik (1 említés) 
- a tevékenységeikhez ez hozzátartozhat (1 említés) 
- benne van a szakellátás a tevékenységi körükben (1 említés) 
- szolgáltatások bővítése (1 említés) 
- BNO diagnózis nélküli személyek számára (1 említés) 
- intézménybővítés (1 említés) 
- korábban is ezzel foglalkoztak (1 említés) 
- mivel a szociális szférában tevékenykedik az alapítvány, látják a leghátrányosabb helyzetű gyermekek és 
fiatalok problémáit, akik kiemelten veszélyeztetettnek számítanak a kábítószer‐problémával kapcsolatban (1 
említés) 

- korábban is, 2003 előtt is jártak az intézménybe olyan személyek, akiknek volt rendőrségi ügye (1 említés) 
- érintett célcsoporttal való korábbi kapcsolat, foglalkozás (1 említés) 
- évek óta kapcsolat a drogproblémás fiatalokkal (1 említés) 
- a tanulók járnak a gondozóba csoportos beszélgetésre (1 említés) 
- foglalkozik megelőzéssel az intézmény (1 említés) 
- gimnáziumi tanároknak szervezetten tartanak felvilágosító előadásokat (1 említés) 
 
Az  elterelés  lehetőségének  megteremtése  hét,  a  drogproblémában  érintettek  számára  nyújtott 
segítség négy említéssel szerepelt a felsorolásban. 
 
Elterelés lehetőségének megteremtése: 
- összbüntetés csökkentése (1 említés) 
- rendőrségi eljárás felfüggesztése (1 említés) 
- hatósági intézkedések (1 említés) 
- jogszabály változások tették lehetővé a BV‐k részére, hogy biztosítsanak elterelést (1 említés) 
- büntetőeljárás (1 említés) 
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- hatósági eljárás elindítása (1 említés) 
- jogszabályi lehetőség által indították be (1 említés) 
 

Drogproblémával küzdőknek nyújtott segítség: 
- a droghasználóknak segíteni a gyógyulásban, leszokásban (1 említés) 
- az egyik lehetőség a drogfogyasztás megelőzésére, illetve a már fogyasztók elérésére (1 említés) 
- segíteni szeretnének a drogot használó fiataloknak (1 említés) 
- szermentes életmód (1 említés) 
 

A  finanszírozást,  mint  a  szolgáltatás  elindításában  szerepet  játszó  motivációs  tényezőt  három 
intézményvezető említette: 
- bevételi forrás hosszú távon (1 említés) 
- finanszírozott a misszió (1 említés) 
- az ezzel járó támogatás (1 említés) 
 
A felsoroltakon kívül néhány további okot is felsoroltak a kérdezettek: 
- van saját élményű munkatárs (1 említés) 
- rendszeres munkafeladat vállalása (1 említés) 

A program, terápia céljai 

Általános célok 

A  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást  végzők  közül  hat  interjúalany  nem  tudott,  öt  nem  kívánt 
választ  adni  a  program  általános  céljaira  vonatkozó  kérdésre,  a  többi  válaszadó  azonban  –  több‐
kevésbé – részletesen ismertette programjuk fő céljait.  
 
A mintába  került  szolgáltatók MFSZ  programjaiból  három  domináns  cél  rajzolódik  ki:  a  terápiás 
ellátások  biztosítása  (27  említés),  a  szerhasználat  mérséklése  vagy  az  absztinencia  elérése  (23 
említés),  illetve ehhez  illeszkedve  a  társadalmilag elfogadott,  a  kitűzött  életcélokat  követő, nem  a 
szerhasználat köré szerveződő, egészségszempontú életvitel, szemléletmód kialakítása, illetve ennek 
segítése (21 említés).  
 
Terápiás ellátások: 
- önismeret fejlesztése (9 említés) 
- személyiségfejlődés segítése (6 említés) 
- strukturális családterápia (3 említés) 
- önismereti ‐ személyiségtréning 24 órában (2 említés) 
- az önértékelés erősítése (1 említés) 
- azon droggal élő fiatal felnőttek személyiségében pozitív változások elérése, aminek hatásaként képesek  
- lehetnek a reintegrációra, hasznos életvitelre (1 említés) 
- önismeret kialakítása, amelynek kapcsán a belső motiváció kialakul (1 említés) 
- helyes én‐kép kialakítása (1 említés) 
- önismeret és feltárás, énidentitás alapján a józan, tiszta, értelmes élet megtalálása, szerhasználat, 
szenvedélybetegség nélkül (1 említés) 

- önismereti, pszichoedukációs, pszichoterápiás eszközök (1 említés) 
- pozitív irányú személyiségváltozás (1 említés) 
 
Szermentesség, szerhasználati szokások megváltoztatása: 
- a legfontosabb cél, hogy ne fogyasszanak (5 említés) 
- egyéni drogfogyasztás csökkenése (5 említés) 
- drogmentes életmód kialakítása (3 említés) 
- szermentes életvitel, életmód kialakításának segítése (3 említés) 
- alternatívák nyújtása a drogmentes élethez (2 említés) 
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- az elterelésbe kerülő személyek lehetőséget kapjanak a 6 hónap alatt, hogy képzett szakemberek segítségével 
elsajátíthassák a szermentes élethez, a mértékletességhez szükséges technikákat (2 említés) 

- a drogot kipróbálók számának csökkenése (1 említés) 
- megelőzése a függőségnek (1 említés) 
- szerhasználat, illetve a kóros használat megbeszélése (1 említés) 
 
Életmódváltás, egészségszempontú életvitel, szemléletmód kialakítása: 
- egészségfejlődés (5 említés) 
- életvezetési tanácsadás (2 említés) 
- pozitív értékek (2 említés) 
- a szerhasználó életvezetésében változás álljon be (1 említés) 
- a szolgáltatás mindig és minden esetben egészségfejlesztési szemléletben történjen (Ottowai Charta) (1 
említés) 

- alternatívát kínálni a probléma megoldásához, a szabadidő eltöltéséhez (1 említés) 
- egészségmegőrzés, ‐visszaállítás (1 említés) 
- életmódváltozást szeretnénk elérni (1 említés) 
- kábítószer‐használattal szembeni védettséget jelentő szemléletváltozás segítése (1 említés) 
- értékrendek mentén kapnak segítséget eligazodni a világban (1 említés) 
- szabálykövető, normatív életvezetés (1 említés) 
- testi, lelki jólét (1 említés) 
- több területen próbálnak szemléletformáló eszközöket bevetni edukatív jelleggel (1 említés) 
- életcél megfogalmazásának segítése (1 említés)  
- 6 hónap elterelés után változzon meg a szerhez való hozzáállásuk (1 említés) 
 
Az  életmódváltáshoz  szorosan  kötődnek  azok  a  programelemek,  amelyek  a  hatékony 
konfliktuskezelést,  problémamegoldást  célozzák  („hatékony  konfliktuskezelés”  –  4  említés; 
„konfliktuskezelő képesség javítása” – 3 említés; „konfliktuskezelés és problémamegoldás segítése” – 
1  említés),  illetve  amelyek  célja  a  társadalomba  való  visszailleszkedés,  a mindennapi  életvitelhez 
szükséges  készségek  elsajátítása  és  a  szociális,  családi  kapcsolatok  rendezése  a  családtagok 
bevonásával (4 említés), amely válaszok a következőek: 
- találjanak vissza a társadalomba a kliensek (2 említés) 
- a mindennapi életvitelhez szükséges készségek elsajátítása (1 említés) 
- hozzátartozók támogatása, felvilágosítása (1 említés) 
 
A másik két fajta elterelésnél regisztrált eredményektől eltérően az MFSZ esetében hangsúlyosabban 
jelenik  meg  a  kliensek,  környezetük,  és  általánosságban  a  lakosság  drogokkal  kapcsolatos 
ismereteinek bővítése (9 említés), a hatósági  igazolás megszerzése (8 említés), a szolgáltatóval való 
kapcsolat  kialakításának  fontossága  (7 említés) pl.  kliensek  korai elérése miatt,  vagy  azért, hogy  a 
későbbiekben  is tudjanak hová fordulni drogprobléma esetén.) (A válaszokat részletesebben  lásd az 
alábbi adatsorokban.) 
 
Büntetés, börtön elkerülése, igazolás megszerzése 
- 6 hónap elvégzése (2 említés) 
- elkerülik a büntetést (2 említés) 
- 42/2008‐s EÜM ‐ SZMM rendelet megvalósítása (1 említés) 
- a lebukott kábítószer‐használó a büntetést elkerülje (elterelés) (1 említés) 
- az elterelt legyen képes befejezni a megelőző‐felvilágosító szolgáltatást (1 említés) 
- együttműködni a segítő szakemberekkel és betartani az elterelés szabályait (1 említés) 
 
Szolgáltatóval való kapcsolat: 
- a kábítószer‐fogyasztók elérését valósítjuk meg (1 említés) 
- az általános cél az, hogy az eltereltek kapcsolódni tudjanak a rendszerrel (1 említés) 
- az iskolák a védőnői szolgálaton keresztül direkt kapcsolatban van (1 említés) 
- cél a korai kezelésbe vétel (1 említés) 
- folyamatosan visszajárnak a fiatalok (1 említés) 
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- korai kezelés elindítása (1 említés) 
- segítő kapcsolat szélesítése (1 említés) 
 
Ismeretek bővítése:  
- a fiatal és gyermekkorúak megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a szerfogyasztás káros következményeiről 
(1 említés) 

- pszichoedukáció (1 említés) 
- hozzátartozók támogatása (1 említés) 
- a káros szerek (dohányzás, drogok, alkohol) hatásairól tájékoztatás adása (1 említés) 
- az elterelésre bekerülők ismereteinek bővítése a kábítószerekkel kapcsolatban (1 említés) 
- cél, hogy 6 hónap alatt a drogfogyasztás és annak következményeiről felvilágosítást nyújtsunk (1 említés) 
- fő cél, hogy a lakosság megismerje, hogy hol kaphat segítséget (1 említés) 
- információ a droghasználat veszélyeiről (1 említés) 
- széleskörű információjuk legyen (1 említés) 
 
A kliensek szociális problémáinak kezelése, mint általános cél hat alkalommal  jelent meg  („szociális 
problémák  kezelése, megoldása”  –  5  említés;  „szociális  segítséget  kapjanak”  –  1  említés), míg  az 
egyéni szükségletekre reagáló szolgáltatás biztosítása öt intézmény MFSZ‐programjában szerepel:  
- a megelőző‐felvilágosító szolgáltatásban résztvevő személyek állapotára egyénre szabottan, számukra 
megfelelő módon reagáljon (1 említés) 

- ASI pilléreknek megfelelő szolgáltatás (1 említés) 
- egyéni MFSZ‐nél mód van, – igény esetén – komolyabb problémák kezelésére is (1 említés) 
- egyénre szabott célok megvalósítása (1 említés) 
- előzetes állapotfelméréseken 2 hetente 2‐2 órában egyéni foglalkozásokon belül támogatás pszichoterápiák, 
aktuális gondok, problémák veszélyeinek feltárásával (1 említés) 

 
A főbb célok általános megfogalmazásával három esetben találkoztunk („közreműködés a kábítószer‐
probléma  visszaszorításában”  –  2  említés;  „a  droghasználat  által  érintett  és  a  törvénnyel 
összeütközésbe  került  fiatalok  hatékony  segítése,  szakemberek  és  saját  élménnyel  rendelkező 
munkatársi  csoport  által” – 1 említés).  Szintén három‐három említésszámmal  szerepelt  a  felsorolt 
célok  között  az  ártalomcsökkentés  („ártalomcsökkentés  lehetőségei“  –  1  említés;  „biztonságos 
drogfogyasztás“  –  1  említés;  „ne  legyen  haláleset  a  drogfogyasztás  következtében“  –  1  említés), 
valamint  a  kliensek  motivációjának  felkeltése  is  („motiváció  felkeltése,  mert  nem  önszántukból 
vannak itt“ – 2 említés; „motiváció felkeltése“ – 1 említés).  
 
Az  MFSZ  általános  céljai  között  –  az  eddigiekben  ismertetett  tényezők  mellett  –  további 
célkitűzéseket is megfogalmaztak az intézményvezetők vagy szakmai vezetők:  
- prevenció (3 említés) 
- addiktológiai konzultáció (2 említés) 
- rendszerszemlélet (2 említés) 
- szabadidős alternatívák felmutatása (2 említés) 
- a BV viszonyokhoz való alkalmazkodás (1 említés) 
- a megelőző felvilágosító szolgáltatás szakmai feltételeinek biztosítása (1 említés) 
- az alap az, hogy ez a terület perifériára szorul (1 említés) 
- bűnmegelőzés (1 említés) 
- csoportfolyamatot pozitívan felhasználni (1 említés) 
- járóbeteg szakellátást végez az intézet, ezen felül a pszichiátriai és addiktológiai gondozó feladatkörbe tartozik 
a szenvedélybetegek ellátása (1 említés) 

- kortárs terápia (1 említés) 
- ne kerüljenek perifériára(1 említés) 
- prevenció, megkereső munka, elterelés: a három fő tevékenység a megelőzéstől a büntetőeljárásba vont 
kábítószer‐fogyasztókig (1 említés) 

- spirituális igények kielégítése (1 említés) 
- találkozások a leggyakoribbak (1 említés) 
- valamiben részt vesznek (1 említés) 
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- létezik a szolgáltatás, de még nem volt, aki igénybe vegye (1 említés) 

Specifikus célok 

A  másik  két  elterelés  típushoz  hasonlóan  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  esetében  is 
ugyanazokat vagy hasonló, csak említési gyakoriságában eltérő célokat soroltak fel a válaszadók, mint 
az általános céloknál (9 fő nem adott érdemi választ a kérdésre).  
 
E szolgáltatással kapcsolatban a három leggyakrabban említett specifikus cél a személyiségfejlesztés, 
pszichoterápia,  önismeret  fejlesztése  (30  említés),  a  szermentesség,  illetve  a  szerhasználat 
csökkenése  (23  említés),  valamint  a  produktív  életstílus,  egészséges  és  a  társadalmi  normáknak 
megfelelő életvitel kialakítása volt (21 említés).  
 
Terápiás eljárások: 
- önismeret fejlesztése (11 említés) 
- személyiségfejlesztés (6 említés) 
- kompetenciafejlesztés (szociális, önismereti) (3 említés) 
- döntéseink következményeinek felmérése (2 említés) 
- pszicho‐szociális ellátás (2 említés) 
- önhatékonyság növelés (1 említés) 
- patológiának, személyiségszerkezetnek megfelelő beavatkozás (1 említés) 
- pozitív irányú személyiségváltozás (1 említés) 
- reális önbecsülés (1 említés) 
- családterápia (1 említés) 
- személyiségszerkezet módosulása (1 említés) 
 
Szermentesség, szerhasználati szokások megváltoztatása: 
- absztinencia elérése, szermentesség (5 említés) 
- egyéni drogfogyasztás csökkenése (5 említés) 
- függőség kialakulásának megelőzése (2 említés) 
- kábítószer‐használat abbahagyása vagy legalább csökkentése (2 említés) 
- szermentes élethez alternatívák nyújtása (2 említés)  
- a pszichoaktív anyagoktól mentes élet és a produktív életvitel kialakítása (1 említés) 
- a szenvedély feletti kontroll megtartása (1 említés) 
- csökkenjen a visszaesők száma (1 említés) 
- drogmentes életmód (1 említés) 
- kábítószer‐fogyasztáshoz való viszony átalakítása (1 említés) 
- ne kerüljön be a függő vagy használói kategóriába (1 említés) 
- szerhasználatra motiváló tényezők, körülmények feltárása (1 említés) 
 
Életmódváltás, szemléletváltás: 
- egészségfejlesztési szemlélet (7 említés) 
- életvezetési problémák kezelése, életvezetési tanácsadás (4 említés) 
- fizikai és lelki egészség visszaállítása, konzerválni vagy javítani az állapotot (4 említés) 
- alternatív lehetőségek megismertetése (2 említés) 
- értékek tisztázása (2 említés) 
- bűnmegelőzés (1 említés) 
- életvezetés segítése (tanulás, munka, felelősség) (1 említés) 
 

A  társadalmi  reintegráció és  reszocializáció az általános célok körében  is előfordult, és a specifikus 
célok között  is említették az  intézményvezetők vagy szakmai vezetők (12 fő) annak ellenére, hogy – 
elvileg – ez nem célja a megelőző‐felvilágosító szolgáltatásnak. Az egyéb említéseket az alábbiakban 
soroljuk fel. 
- kommunikációs készség fejlesztése (3 említés) 
- tanulás (3 említés) 
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- családi kapcsolatok helyreállítása (2 említés) 
- szociális munka érintettekkel (szenvedélybetegekkel és családtagjaikkal) (1 említés) 
- szocializációjuk elősegítése (1 említés) 
- társadalmi adaptáció (1 említés) 
- a kórházban kezelt betegek utógondozása (1 említés) 
 
Az ismeretterjesztés, az ismeretek bővítése, valamint a szolgáltatóval, illetve az ellátórendszerrel való 
kapcsolatba kerülés és kapcsolattartás a specifikus célok között is relatíve hangsúlyosan jelen van (8, 
ill. 7 említés). Ez utóbbi azért is fontos, hogy az elterelésből kilépve – szükség esetén – más terápiába 
tudják átirányítani a klienseket.  
 
Ismeretek bővítése:  
- drogok káros hatásainak, következményeinek bemutatása (4 említés) 
- információnyújtás (3 említés) 
- a drogfogyasztás egészségügyi, pszichés, szociális, társadalmi, jogi következményeinek reális bemutatása (1 
említés) 

 
Kapcsolat a szolgáltatóval: 
- ellátórendszerbe való megfelelő bejutás (2 említés) 
- az elterelés lezártával megtartani a klienseket a rendszerben (1 említés) 
- korai kezelésbe vétel (1 említés) 
- őszinte kapcsolat kialakítása (1 említés) 
- prevenciós munka során "elérni" a gyerekeket, fiatalokat (1 említés) 
- támasz a további élethez (1 említés) 
A  kliensek  motivációjának  fejlesztése,  ellenállásuk  feloldása,  valamint  a  kliensek  szociális 
problémáinak  kezelése  öt  említéssel,  a  konfliktuskezelés,  problémamegoldó  készség  javítása  és  a 
stresszoldás  négy,  a  személyre  szabott  szolgáltatás  biztosítása  három  alkalommal  szerepelt  az 
említések  között.  A  motiváció  fejlesztéssel  és  az  egyéni  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  válaszokat 
külön is bemutatjuk. 
 
Motiváció fejlesztése: 
- motiváció kialakítása (1 említés) 
- a kliensek külső motivációjának belső motivációvá alakítása (1 említés) 
- a változás elfogadása (1 említés) 
- az elterelés iránti ellenállás feloldása (1 említés) 
- az érintett korához érdeklődési köréhez alkalmazkodó részvétel motiválása (1 említés) 
 
Egyéni, személyre szabott szolgáltatás:  
- egyénre szabott célok megvalósítása (1 említés) 
- előzetes állapotfelméréseken 2 hetente 2‐2 órában egyéni foglalkozásokon belül támogatás pszichoterápiák, 
aktuális gondok, problémák veszélyeinek feltárásával (1 említés) 

- személyre szabott szolgáltatás nyújtása (1 említés) 
 
Az  intézményvezetők  vagy  szakmai  vezetők  további  –  heterogén  –  célokat  is  felsoroltak  a  nyitott 
kérdésre válaszolva: 
- Tata és kistérségében csökkenjen a drogfogyasztás (3 említés) 
- ezekre a fiatalokra építve kortárs segítő csoportok létrehozása, elindítása (2 említés) 
- jó kapcsolat az egészségügyi és oktatási, szociális intézményekkel (2 említés) 
- megelőzés (2 említés) 
- büntető eljárás traumáinak csökkentése (1 említés) 
- drogmegelőzés (1 említés) 
- együttműködést alakítsunk ki a társszervezetekkel (1 említés) 
- ez a pályázatunk anyaga, amit nem szeretnék itt részletezni (1 említés) 
- folyamatos munka a szolgáltatás zavartalan működésére (1 említés) 
- konzultációs technikák alkalmazása a résztvevő személyek készségeire támaszkodva (1 említés) 
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- kortárs segítés (1 említés) 
- közösségi együttműködés, együttes munka a téma többi szereplőjével (1 említés) 
- másodlagos prevenció megvalósítása (1 említés) 
- megelőzni a drogfogyasztás terjedését a fiatalok körében (1 említés) 
- megvalósítani az alacsonyküszöbű szolgáltatást, elterelést (1 említés) 
- ne kerüljenek perifériára (1 említés) 
- orientálni őket az önsegítő csoportok irányába (1 említés) 
- pozitív impressziókeltés a segítséget nyújtókról (1 említés) 
- szabadidő hasznos eltöltése (1 említés) 
- személyi feltételek hiányában speciális célokat kitűzni lehetetlen (1 említés) 
- tehetség‐ és képességfejlesztés (1 említés) 
- ártalomcsökkentés lehetőségei (1 említés) 

A specifikus célok elméleti háttere 

A megelőző‐ felvilágosító szolgáltatás esetében a legtöbb intézetvezető (72) önismeret‐ és egyéniség 
fejlesztő elméleteket mondott (e kategória értelmezése meglehetősen tág, ezért a válaszok részletes 
megjelenítése  még  további  bontásokra  ad  lehetőséget  az  érdeklődő  szakemberek  számára).  A 
kliensközpontúság már  lényegesen  kevesebbszer  szerepelt, mindössze  17  alkalommal  tettek  róla 
említést a válaszadók. 
Önismeret, egyéniség fejlesztése: 
- szociális munka (5 említés) 
- kortárs segítő kézikönyv (3 említés) 
- pszichológia (3 említés) 
- rendszerelmélet (3 említés) 
- az életben szükséges kompetenciák fejlesztése: agressziókezelés, aszertivitás, kommunikáció, stresszoldás (2 
említés) 

- család, életvitel, napirend, keretek, határok, értékrendek (2 említés) 
- egyénre szabott fél éve konzultáció (2 említés) 
- szociálterápiás technika (2 említés) 
- szocioterápiás eszközök alkalmazása (2 említés) 
- a drog helyén új értékek megteremtése (1 említés) 
- a drogfogyasztás kialakításának megelőzése, az önismeret mélyítésével, a társas készségek fejlesztésével, a 
veszélyhelyzetek felismerésének gyakorlásával (1 említés) 

- a droghasználat nem csupán jogi kérdés, vagy orvosi kérdés, hanem az érintettek részéről, így útkeresés, 
amiben próbálnak segíteni (1 említés) 

- addiktológiai alapelméletek (1 említés) 
- általános mentálhigiénés hatás (1 említés) 
- az egyéniség, mint érték kialakulásának segítése (információ átadás, ismeretbővítés) (1 említés) 
- az együttműködés által növeljük a hatékonyságot (1 említés) 
- az önismeret erősítése (1 említés) 
- belső motiváció kialakítás a szer lerakásához hiányzik a bekerüléskor (1 említés) 
- drogmentes életmód (1 említés) 
- egy mfa csoport vagy egyén mfa szabályokat‐kereteket ad, amik a későbbi élet során felhasználhatóak (1 
említés) 

- egyénekkel és csoportokkal végzett szociális munka (1 említés) 
- egyéni és csoportos foglalkozásokon is törekszünk a problémakezelési, beilleszkedési technikák növelésére (1 
említés) 

- egyéni konzultációkkal, illetve önismereti csoportokkal (1 említés) 
- egyénre szabott célok megvalósítása (1 említés) 
- életvezetés: napirend, tanulás, munka, családi kapcsolatok tisztázása, áttekintése ‐ életút interjú (1 említés) 
- erős önismereti vonal: akiknél szükségét és lehetőségét látjuk, átirányítjuk más ellátóhelyre (pl. pszichiáter, 
pszichológus, kortársképzés) (1 említés) 

- értékek, célok tudatosítása diszkrepancia esetén terápiás hatású (1 említés) 
- ha a szabadidő eltöltése más alternatívát mutatnak, akkor csökken az olyan csoportokkal eltöltött idő, ahol a 
kábítószer‐használat az egyetlen időtöltés (1 említés) 
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- helyzetgyakorlatok (1 említés) 
- információ a droghasználat veszélyeiről (1 említés) 
- információgyűjtés (1 említés) 
- iskolák+ szakemberek bevonása a megelőzésbe (1 említés) 
- közösségtől való izoláció megszüntetése (1 említés) 
- krízishelyzetek szermentes kezelése (1 említés) 
- kríziskezelés (1 említés) 
- más szabadidős alternatívák felmutatása (1 említés) 
- megelőzési és használói kritériumok (1 említés) 
- megfelel az addiktológus intézetek által kiadott módszertani elemeknek, előírásoknak (1 említés) 
- megtörtént példák bemutatása a megelőzés céljára (1 említés) 
- Miller féle motivációs interjú technikákkal (1 említés) 
- minden kliensnek fontos egy személyiségorientált "gondozási terv" felvázolása, ami akár az elterelés utáni 
segítő kliens kapcsolat alapja is lehet (1 említés) 

- nagyobb önismerettel a …ben szerhasználatmentes megoldások lehetősége (1 említés) 
- olyan pszichodiagnosztikus módszereket alkalmazunk, melyek a személyiség pillanatnyi állapotát felmérjük, 
majd erre differenciáltan ráépítjük a változás elérő terápiás módszereket (1 említés) 

- önismeret erősítése (1 említés) 
- önismeret segíthet, önmagunk és más emberek jobb megértését, én hatékonyság növekedését, ami 
prevenciós hatású (1 említés) 

- önismeret segítségével a kábítószer elhagyása könnyebb, mivel a szerhasználat feltérképeződik (1 említés) 
- önismeret: énfeltárás (1 említés) 
- Prochaska ‐ DiClemente‐féle felépülési modell (1 említés) 
- rendszerelmélet (1 említés) 
- motivációs int, beszélgetések, szer fogyasztás okainak feltárása ‐ alternatíva keresés (1 említés) 
- szociálpolitikai irányzatok (1 említés) 
- szociálterápiás szerepjátékok (1 említés) 
- tanácsadás elmélete,gyakorlata (1 említés) 
- társashatás elmélet (1 említés) 
- területi ellátottság lefedése (1 említés) 
- új célok kialakítása (1 említés) 
 

Kliensközpontúság: 
- holisztikus szemlélet (5 említés) 
- Rogers‐i megközelítés (5 említés) 
- a segítők kliens‐központúsága adja meg a segítőkapcsolat hátterét (1 említés) 
- a személyre szabott foglalkozás keretében kialakul egy bizalmi kapcsolat is (1 említés) 
- a változásérdekében történő motiváció fokozása (1 említés) 
- az én megerősítése (1 említés) 
- pozitív irányú személyiségváltozás (1 említés) 
- személyes és közvetlen támogató kapcsolat, személyiség fejlesztő célú támogató beszélgetés (1 említés) 
- személyes fejlesztési célok megbeszélése és kijelölése (1 említés) 
 
Az  egészségfejlesztési  szemlélet  tíz,  a  problémamegoldó  készségek  fejlesztése  nyolc,  az 
ártalomcsökkentés koncepciója öt alkalommal szerepelt a válaszok között. A megkérdezett vezetők 
közül hárman említették ezek mellett még a behaviorista szemléletet. 
 
Egészségfejlesztési szemlélet: 
- egészségfejlesztési szemlélet (5 említés) 
- egészségnevelés, egészségmegőrzés elmélete (1 említés) 
- egészség promóció (1 említés) 
- egészségvédelmi és egészségfejlesztési szakmai irányelvek, melyek által teljesíthetővé válik a kitűzött 
általános cél (1 említés) 

- EUROPREV (1 említés) 
- Ottawai Charta (1 említés) 
 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

90/337 

 

Problémamegoldó készség fejlesztése: 
- meditációs technikák alkalmazása (4 említés) 
- a probléma megoldó készség fejlesztésével is elérhető (1 említés) 
- a pszichiátriai kezelés kiterjesztése az utógondozásban (1 említés) 
- később szükség lehet a kliens részéről segítségkérése ‐ cél kialakítani valamiféle bizalmat a segítők felé, 
többen itt kerülnek először segítő kliens kapcsolatba, cél lehet, hogy később menjenek, tudjanak segítséget 
kérni szükség esetén (1 említés) 

- probléma megoldó esetkezelés az elméleti háttere (1 említés) 
 

Ártalomcsökkentés: 
- konkrét ismeretátadás szerekről, segítőhelyekről, szociális ellátásokról (2 említés) 
- ártalomcsökkentés lehetőségei (1 említés) 
- Dr.Rácz József ártalomcsökkentő alapokon (1 említés) 
- segítési lehetőségek ismertetése (1 említés) 
 

Behaviorista szemlélet: 
- Behaviorista szemlélet (1 említés) 
- kognitív viselkedésterápia (1 említés) 
- kompetencia alapú kognitív és integrált terápia (1 említés) 
 
A specifikus célok elméleti hátteréül szolgáló további elméleteket a következő felsorolás tartalmazza: 
- nem tudja (11 említés) 
- AVP technika (2 említés) 
- AVP‐s technika alkalmazása (2 említés) 
- célcsoport szegmentált foglalkozások (2 említés) 
- coping teszt felvétele (2 említés) 
- Nemzeti drogstratégia (2 említés) 
- a fiatalokra jobban odafigyelni, hogy eszükbe ne jusson a szerhez nyúlni (1 említés) 
- a foglalkozásokon való részvétel (1 említés) 
- a szakember tud erre válaszolni (1 említés) 
- a veszélyeztetett korosztály és családjuk tudja, hogy hova, kihez fordulhat segítségért (1 említés) 
- az absztinencia elfogadása (1 említés) 
- az elterelés lezártával megtartani a klienseket a rendszerben (1 említés) 
- BNO‐s függőségi kritériumok (1 említés) 
- folyamatos állapotmonitorozás (1 említés) 
- kéthetente megjelennek folyamatosan (1 említés) 
- lehet, hogy továbbra is igénylik a segítést a 6 hó után is (1 említés) 
- nemzeti stratégia szereplőinek összefogása (1 említés) 
- orientálni őket az önsegítő csoportok irányába (1 említés) 
- pályázatfigyelés, pályázatírás (1 említés) 
- családi kapcsolatok (1 említés) 

Várható eredmények 

Az eredményes elterelés feltételeként – a megelőző‐ felvilágosító szolgáltatásnál is – a megkérdezett 
szakemberek  szintén  a  drogfogyasztás  csökkenését  vagy megszűnését  említették  a  leggyakrabban 
(23).  A  megkérdezettek  emellett  eredménynek  tartják  a  kliens  életében  megjelenő  pozitív 
változásokat  (21  említés)  az  elterelés  formai  teljesítését  (17  említés),  és  a  szolgáltatóval  való 
kapcsolattartást (12 említés). 
Drogfogyasztás csökkenése, absztinencia: 
- csökken a fogyasztás (5 említés) 
- szermentes életvitel (2 említés) 
- a konzultációk alkalmával absztinens (1 említés) 
- abszinenciatartás (1 említés) 
- az absztinencia kialakítása, megtartása (1 említés) 
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- a specifikus céloknál megfogalmazottak megismerésén keresztül szermentes élet kialakítására váljanak 
képessé (1 említés) 

- a szerhasználat abbahagyásakor (1 említés) 
- csökken a visszaesés veszélye (1 említés) 
- Csökkenti a szeradagját (1 említés) 
- droghasználat csökkenése (1 említés) 
- drogmentes életmódok kialakítása (1 említés) 
- felmerül az igény a szer elhagyására (1 említés) 
- ha a kipróbálásból nem válik függővé (1 említés) 
- ha az életkori sajátosság nem válik függővé (1 említés) 
- ha nem használ semmilyen drogot (1 említés) 
- kábítószer fogyasztásához való viszony átalakítása (1 említés) 
- kóros függőség nélküli élet (1 említés) 
- nem kerül át használói kategóriába (1 említés) 
 

Pozitív változások megjelenése: 
- ez egy hosszú távú folyamat ( 5 említés) 
- az egyénre szabott célok megvalósítása (tartós kapcsolat kialakítása) ‐ munkába állás, attitűdbeli pozitív 
változás ( 1 említés) 

- célok megfogalmazása ( 1 említés) 
- életmód, életvitel változás ( 1 említés) 
- életvitel változás ( 1 említés) 
- értelmet adni a tevékenységek ( 1 említés) 
- ha megtaláljuk a közösen kialakított fejlesztési célokat, azokban egyeztetünk, ezt a munkát ténylegesen is 
tudjuk‐e csinálni ( 1 említés) 

- hosszú távú terápiás folyamat elindítása ( 1 említés) 
- kitűzni olyan munkát, ami örömöt szerez, és ezért nem fordul a droghoz ( 1 említés) 
- kreatív életmódok kialakítása ( 1 említés) 
- megtanulja a szabadidő hasznos eltöltését ( 1 említés) 
- nem olyan körben tölti a szabadidejét, ahol a kábítószer jelen van, hanem tervezett, tartalmas programokkal 
elkerülheti azokat ( 1 említés) 

- olyan körben tölti szabadidejét, ahol más programok nyújtanak alternatívát, mint a kábítószer ( 1 említés) 
- örömteli, aktív életmód kialakítása ( 1 említés) 
- szeretnénk minőségi változást elérni az életükben ( 1 említés) 
- tartalmasabb, tudatosabb, egészségesebb életvezetés ( 1 említés) 
- új életcél, új örömforrás elérése ( 1 említés) 
 
Elterelés formai teljesítése: 
- végigcsinálja (5 említés) 
- ha a programokat végig tudjuk vinni (3 említés) 
- részt vesz a kliens a foglalkozásokon (2 említés) 
- a 6 hónapos kezelést megszakítás nélkül igénybe venni (1 említés) 
- a megbeszélt időpontokra pontosan érkezik (1 említés) 
- akkor eredményes, ha lezárja a 6 hónapot (1 említés) 
- az már eredmény, ha eljön hozzánk (1 említés) 
- elkerülik a büntetést (1 említés) 
- megfelelő részvétel (1 említés) 
- sikeres elvégzése az elterelésnek (1 említés) 
 
Kapcsolattartás az ellátórendszerrel: 
- ha elfogadnak minket és segítséget kérnek tőlünk (3 említés) 
- állandó kapcsolattartás (2 említés) 
- kialakul egy megfelelő kommunikációs viszony (2 említés) 
- a "kényszerű" kezelés önkéntesbe megy át (1 említés) 
- a bizalmi, őszinte kapcsolat segíti a klienst a visszatérése probléma esetén, ill. modellértékű lehet más 
kapcsolataiban (1 említés) 

- a csoportfoglalkozásokon megjelennek a barátok, szülők, ismerősök! (Mert tök jó! :‐) (1 említés) 
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- az önsegítő és önismereti csoportokba jól érzik magukat ‐ visszajárnak a kliensek (1 említés) 
- későbbi szerhasználati probléma esetén segítő intézményt keres, igénybe veszi a RÉV egyéb szolgáltatásait (1 
említés) 
 

Az  intézményvezetők közül kilencen a kliens  lelki és pszichés  javulását várják, heten‐heten pedig a 
reintegrációt  vagy  reszocializációt,  valamint  a  kommunikációs  készségek  javulása  esetében  tartják 
eredményesnek az elterelést. 
A kliens lelki, pszichés állapotának javulása: 
- amennyiben a személyiség szerkezetét átformáltuk, specifikusan sikeresnek tekintjük a programot, ha a kliens 
önismerete realitást nyer, önbecsülése helyre áll (1 említés) 

- az önismeret bővülése adott technikákkal és együttműködéssel  ‐ szinte törvényszerű ennek mértéke azonban 
kliensenként különböző (1 említés) 

- erősödik az önismeret (1 említés) 
- önismerete fejlődik (1 említés) 
- önhordozó személyiség (1 említés) 
- önismeret (1 említés) 
- önismeret és identitás letisztázása (1 említés) 
- pozitív irányú személyiségváltozás (1 említés) 
- reális önismeret (1 említés) 
 
Társadalmi reintegráció, reszocializáció: 
- képzésbe állás (1 említés) 
- megy a tanulás (1 említés) 
- munkába állás (1 említés) 
- munkaviszony (1 említés) 
- tanulás megy (1 említés) 
- társadalmi adaptáció (1 említés) 
- társadalom rehabilitáció (1 említés) 
 
Kommunikációs készség javulása:  
- kommunikációja fejlődik (3 említés) 
- szóbeli kifejezőkészsége javul (2 említés) 
- szókincse bővül, verbális ‐ nonverbális eszközeivel tisztában van (2 említés) 
A  kliens  problémamegoldó  képességének  javulását,  az  eltereltek  ismeretekhez  való  hozzáférését 
egyaránt  öt‐öt  intézményvezető  említette  eredményként.  Az  eltereltek motivációjának  növelése, 
szemléletmódjának megváltozása,  szociális kapcsolatainak helyreállítása  is előfordult említésként a 
válaszok között mindkét esetben két‐két alkalommal. 
A kliens problémakezelési, konfliktuskezelési készségeinek javulása: 
- bővül a konfliktuskezelési eszköztára (2 említés) 
- erősödik a konfliktusmegoldó képesség (2 említés) 
- konfliktuskezelése kapcsán kevesebb balhé lesz, "nem kapja fel a vizet" (1 említés) 
 
Ismeretátadás: 
- ha a kliens valid, adekvát információkat kap a 6 hónap alatt, amelyek legalább ártalomcsökkentéshez 
vezetnek ( 2 említés) 

- iskolai prevenciós munka folyik, egyre több oktatási intézménybe eljutunk, illetve meghívottként egyéb 
rendezvények résztvevői vagyunk, pl. bűnmegelőzési tábor( 1 említés) 

- reális ismeretek a drogfogyasztásáról ( 1 említés) 
- szülők felvilágosítása és figyelmük felkeltése a szer káros hatására ( 1 említés) 
 
A kliens drogokkal kapcsolatos szemléletének megváltozása: 
- a szerhasználathoz kapcsolódó hozzáállás megváltozik (1 említés) 
- az egészségfejlesztésben elért célokat főként a szemléletváltozásban érhetjük tetten. Elégedett vagyok, ha az 
egészséges elemek növekednek, ill. ha a károsak csökkenek a kliens életmódjában (1 említés) 

 
Szociális kapcsolatok javulása: 
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- családi kapcsolatok javulás (1 említés) 
- felfogja, hogy más a szülőnek és neki (mint gyermek) a feladata (1 említés) 
Kliens motiválása: 
- a motivációs szakasz mindenkinél változó, de szükséges (1 említés) 
- együttműködése érdeklődő (1 említés) 
A fenti kategóriákba nem besorolható válaszokat a következő felsorolás tartalmazza: 
- a szociális problémák is csökkenek, bár nem szűnnek meg ( 5 említés) 
- bűnismétlés elkerülése (3 említés) 
- kortárs képzés elindulása (3 említés) 
- a 6. hónapban már használni tudja valamely kompetenciáját ( 2 említés) 
- ha valódi probléma feltárás történik ( 2 említés) 
- nyomon követhetőség ( 2 említés) 
- a klienseink számára elérhető szolgáltatásaink vannak ( 1 említés) 
- az elterelés résztvevőivel megvalósuló munkán kívül egyéb szenvedélybetegekkel is foglalkozunk( 1 említés) 
- az elterelésben megjelenő fiatalok 20 %‐a vesz részt a megkereséses és prevenció programokban ( 1 említés) 
- Az elterelt nem veszik el a rendszerben. A társszervek kommunikálnak és nem az elterelt a "postás" ( 1 
említés) 

- csökken a BV‐n belüli atrocitások, büntetések száma ( 1 említés) 
- csökkenjen a drog kipróbálók száma ( 1 említés) 
- csökkennek a traumák ( 1 említés) 
- Egyéb programokban is keresnek a társszervek,s nem csak az elterelés kapcsán ( 1 említés) 
- egyéni és társadalmi értékek egyensúlyának megtalálása ( 1 említés) 
- eredményes a munka, ha a hozzánk jelentkező kliens ügyében eszközeinkkel és szakmai kapcsolatunkkal 
zökkenőmentes segítőmunkát biztosítunk, ill. minden jelentkező számára meg tudjuk adni a szükséges 
szakmai segítséget. ( 1 említés) 

- ez a BV‐ben nem jellemző! ( 1 említés) 
- kevesebb a kliens ( 1 említés) 
- közel 100%‐os eredmény az elterelésben, visszaesővel nem találkoztunk ( 1 említés) 
- néhány éve problémás térség volt a körzetünk, ami a felvilágosító munkának köszönhetően mostanra 
megváltozott: jelenleg kezelt betegünk nincs ( 1 említés) 

- nem kerül vissza ( 1 említés) 
- nincs mérhető eredmény ( 1 említés) 
- rendőrség, ügyészség, gyermekjóléti központok, családsegítő központok, oktatási intézmények, nevelési 
tanácsadó, átmeneti vagy tartósan nevelésbe vett gyermekek intézményei, pártfogó felügyelők, egyéb 
szociális szolgáltatók (alapítványok, egyesületek) az együttműködése ( 1 említés) 

- támogató szolgálat kialakítása és annak hasznosítása ( 1 említés) 
- ugyanaz ( 1 említés) 
- együttműködő partnereink ( 1 említés) 
- biztonságos drogfogyasztás ( 1 említés) 
- felelősségvállalás saját életükbe a klienseknek ( 1 említés) 

Alkalmazott szemléleti irányok 

Az  intézményvezetők  relatív  többsége  a  konzultációt,  az  ismeretátadást  (18  fő)  és  az  önismeret 
fejlesztését  (18  fő)  tartja  –  a megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  során  –  alkalmazható  szemléleti 
iránynak. A  kliensközpontúság  fontosságát 16  válaszadó hangsúlyozta,  a  családterápiás módszerek 
pedig kilenc alkalommal merültek fel, alkalmazott szemléleti irányként.  
 
Konzultáció, ismeretátadás: 
- pszichoszociális szemlélet (3 említés) 
- hitelesség, keretek, szabályok (2 említés) 
- szabadidős alternatívák (2 említés) 
- tolerancia erősítése (2 említés) 
- a célok mentén haladva próbáljuk visszajelzéseinkkel motiválni őket egyfajta tükröt tartva, ami változási 
igényt ébreszt fel bennük (1 említés) 

- a konzultáció lehetőségének biztosítása (1 említés) 
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- konzultáció (1 említés) 
- megelőzés (1 említés) 
- megelőzés és kezelésbe vétel (1 említés) 
- pszichoedukációs irányzatok (1 említés) 
- szakmaiság mellett keresztény eszmeiségen nyugvó igényes, mentálhigiénés gondoskodás határozza meg 
szemléletünket (1 említés) 

- szociális kapcsolatok szervezése (1 említés) 
- szocioterápiás modell‐közösség támogató ereje (1 említés) 
-  
Önismeret: 
- életcél (3 említés) 
- életfeladat (2 említés) 
- felelős döntés elősegítése (2 említés) 
- önismeret kiemelt fontossága, az egyén felelőssége, biztonság (2 említés) 
- analitikus (1 említés) 
- az önismeret terén analitikus szemlélet (1 említés) 
- dinamikusan orientált, analitikus szemléletek szinte meghatározó a tevékenységben (1 említés) 
- Ericsoni modell szerint (1 említés) 
- önismeret (1 említés) 
- pszichoanalitikus irányultság (1 említés) 
- személyiségfejlesztési irányzatok (1 említés) 
- személyiségfejlődési modellek (1 említés) 
- személyközpontú megközelítések (1 említés) 
 
Kliensközpontúság: 
- Rogersi technikák (8 említés) 
- holisztikus szemlélet (7 említés) 
- kliens központú (1 említés) 
 
Családterápia: 
- rendszerszemlélet (7 említés) 
- család fontossága (1 említés) 
- rendszerszemléletű családterápia (1 említés) 
 
A  vizsgálatba  került  szakemberek  a  behaviorista  és  az  egészségfejlesztési  szemléletet  nyolc‐nyolc 
alkalommal említették szemléleti irányként. Az ártalomcsökkentést három, a betegség modellt és az 
önsegítés elvét két‐két esetben hozták szóba az intézményvezetők. 
 
Behaviorista szemlélet: 
- behaviorista szemlélet (2 említés) 
- főleg a kognitív és viselkedés lélektani szemlélet (1 említés) 
- kognitív pszichoterápia (1 említés) 
- kognitív pszichoterápiás elemek felhasználása (1 említés) 
- kognitív (1 említés) 
- kognitív pszichológiai irányzat (1 említés) 
- viselkedésterápia (1 említés) 
 

Egészségfejlesztési szemlélet: 
- egészségfejlesztési szemlélet (5 említés) 
- egészség ‐ fejlesztés – megőrzés (1 említés) 
- egészségnevelés vagy promóció (1 említés) 
- Ottawai Charta (1 említés) 
 
Azokat a válaszokat, amelyek nem helyezhetők a fent említett kategóriák egyikébe sem a következő 
felsorolás tartalmazza: 
- csoportfoglalkozás (2 említés) 
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- diszkrimináció mentesség (2 említés) 
- nemzeti stratégia (2 említés) 
- rugalmasság (2 említés) 
- segítő beszélgetés (2 említés) 
- titoktartás (2 említés) 
- a klienssel döntünk, kötünk terápiás szerződést, és az ő ütemében haladunk (1 említés) 
- a szakember tud erre válaszolni (1 említés) 
- a szakemberek egyénileg választják meg, hogy milyen módszert preferálnak (1 említés) 
- addiktológiai gondozás (1 említés) 
- amit a szakkönyvekben olvasunk (1 említés) 
- ASI (1 említés) 
- diagnosztikai eszközök (1 említés) 
- egyéni esetkezelés általános elveit tartjuk szem előtt (1 említés) 
- egyéni konzultációk (1 említés) 
- egymás segítése (1 említés) 
- elfogadás (1 említés) 
- egészségügyi‐szociális szemlélet (1 említés) 
- Európai Drogmegelőzési Stratégia (1 említés) 
- nem alkalmazunk semmit (1 említés) 
- nondirekt, szabadindíttatású csoportvezetés (1 említés) 
- segítségnyújtás (1 említés) 
- szociális munkában alkalmazott módszereink mindenkor megfelelnek a szakmai követelményeknek (1 említés) 
- szolid meditáció (1 említés) 
- támogatás (1 említés) 
- társashatás elmélet (1 említés) 
- terápiás közösség (1 említés) 
- nem tudja (11 említés) 

Alkalmazott módszerek 

A  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  esetében  az  intézményvezetők  beszámolója  alapján  a 
leggyakrabban használt (44 említés) módszernek a konzultációs tanácsadás bizonyult.  
 
Konzultációs tanácsadás: 
- egyéni konzultáció (14 említés) 
- addiktológiai konzultáció (4 említés) 
- jövőterv (3 említés) 
- segítő beszélgetés (3 említés) 
- egyéni esetkezelés (2 említés) 
- egyéni konzultáció, tanácsadás (2 említés) 
- egyéni segítő beszélgetések (2 említés) 
- konzultáció (2 említés) 
- szociálterápiás csoportfoglalkozás (2 említés) 
- tanácsadás (2 említés) 
- egyéni esetkezelés általános módszerei (1 említés) 
- egyéni kommunikáció (1 említés) 
- életvezetési ‐ szociális,‐ mentálhigiénés tanácsadás (1 említés) 
- életvezetési támogatás (1 említés) 
- krízisintervenció (1 említés) 
- magatartási szabályok előírása (1 említés) 
- támogató beszélgetésvezetés (1 említés) 
- változás képességének támogatása (1 említés) 
 
Az önismereti módszerekkel kapcsolatban 12, a pár‐ és családterápiás  technikákkal összefüggésben 
11 említés született. 
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Önismeret: 
- önismereti, készségfejlesztő technikák alkalmazása (2 említés) 
- személyiségfejlesztő technikák (2 említés) 
- egyéni,‐ és csoportfoglalkozás önismereti jelleggel (1 említés) 
- érzelmek visszatükrözése, visszacsatolás (1 említés) 
- konfliktus‐kezelés (1 említés) 
- motivációs interjú (1 említés) 
- önismeret (1 említés) 
- önismereti tesztek, írásos és rajzos (1 említés) 
- önismereti, önértékelési gyakorlatok (1 említés) 
- személyközpontú terápia (1 említés) 
 
Pár‐ és családterápia: 
- Minuchin strukturális családterápia (3 említés) 
- rendszerelmélet (3 említés) 
- családterápia (2 említés) 
- családkonzultáció (1 említés) 
- hozzátartozók bevonása (1 említés) 
- pár‐ és családterápia (1 említés) 
 
 
Beszélgetés: 
- motivációs beszélgetések (3 említés) 
- megbeszélés (2 említés) 
- vita (2 említés) 
- "Dumasarok" (1 említés) 
- interaktív beszélgetés (1 említés) 
- interaktív oktatásfoglalkozás (1 említés) 
 
A megkérdezett  intézményvezetők  közül  nyolcan  említették  a művészetterápiát, mint  lehetséges 
kezelési eljárást, emellett öt válaszadó fogalmazott meg ártalomcsökkentő módszereket is. 
 
Művészetterápiák: 
- művészetterápia (4 említés) 
- irodalmi művek, filmek (1 említés) 
- megfelelő döntéshozatali szerepjátékok, szituációs játékok ‐ érzelmek kifejezése, fotók (1 említés) 
- “miért jobb nélküle”? ‐ erről filmvetítések (1 említés) 
- naplószerű leírás (1 említés) 
 
Ártalomcsökkentés: 
- pszichoedukáció (2 említés) 
- a drogfogyasztás káros hatásainak bemutatása (1 említés) 
- felvilágosítás (1 említés) 
- ismeretátadás (1 említés) 
 
A  kategorizálható  válaszokon  kívül  más  egyéb  válaszokat  is  kaptunk,  amelyek  a  következő 
felsorolásban olvashatóak:  
- csoportfoglalkozások (18 említés) 
- ASI felmérés (5 említés) 
- AUDIT 10 (3 említés) 
- AVP technika (2 említés) 
- csoportos AVP (2 említés) 
- csoportos szociálterápia (2 említés) 
- egyéni tesztfelvételek (2 említés) 
- esetfeldolgozás (2 említés) 
- meditáció (2 említés) 
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- szupportív terápia (2 említés) 
- célkitűzések (1 említés) 
- csoportterápia (1 említés) 
- delegáció (1 említés) 
- diagnosztikai eszközök (1 említés) 
- E adat (1 említés) 
- egyéni pszichoterápia (1 említés) 
- EUROPREV (1 említés) 
- fejlesztési terv készítése (1 említés) 
- figyelem (1 említés) 
- helyzetgyakorlatok (1 említés) 
- hozzátartozókkal való foglalkozás (1 említés) 
- interjú‐életrajz, a kliens szükségleteinek a felismerése (1 említés) 
- intervenció (kicsi) (1 említés) 
- kiscsoportos foglalkozás (1 említés) 
- probléma feltárás (1 említés) 
- pszichológiai tesztek felvétele (pszichológus) (1 említés) 
- szociálterápiás szerepjátékok (1 említés) 
- szupportív, konzultáció (addiktológiai) (1 említés) 
- tréning (1 említés) 
- utánkövetés (1 említés)s 
- van lehetőség pszichoterápiára (1 említés) 
- pszichodráma (1 említés) 
- nem alkalmazunk (1 említés) 
- a szakember tud erre válaszolni (1 említés) 
- nem tudja (11 említés) 
 
A megelőző‐felvilágosító szolgáltatáson belül végzett főbb tevékenységeket és szolgáltatásokat a 13. 
sz. táblázat tartalmazza.  

A  KLIENSEK  ELÉGEDETTSÉGÉNEK  ÉS  AZ  ELTERELÉS  HATÉKONYSÁGÁNAK 

VIZSGÁLATA 

Klienselégedettségi vizsgálat 

A  megkérdezett  szolgáltatók  több,  mint  fele  (37  intézmény  vagy  szervezet)  végez 
elégedettségvizsgálatot  a  kliensek  körében.  31  szolgáltató  nem  készít  ilyen  felmérést,  egy 
intézményvezető pedig nem adott választ a kérdésre.  
 
A  klienselégedettségi  vizsgálatot  végző  szolgáltatók  többsége  (26  intézmény  vagy  szervezet)  a 
klienstől kér visszajelzést, míg 11 szolgáltató ennél komplexebb vizsgálatot végez: mind a klienstől, 
mind a kliens hozzátartozóitól kér visszajelzést.  
 
55. táblázat: Klienselégedettségi vizsgálat az elterelésben résztvevő szolgáltatók körében 

Nem végez klienselégedettségi vizsgálatot  31 intézmény 
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Nem válaszolt  1 intézmény 

 
Végez klienselégedettségi vizsgálatot 

37 intézmény 
 

Klienstől kér visszajelzést 26 intézmény 

Klienstől és hozzátartozótól kér visszajelzést 11 intézmény 
 
A klienselégedettségi vizsgálatot végzőktől megkérdeztük, hogy milyen módszereket alkalmaznak e 
felmérések során. (A kérdésre válaszolva több módszert is választhattak a kérdezettek.)  
 
56. táblázat: A klienselégedettségi vizsgálat módszerei (Több válasz is adható.) 

Nem végez klienselégedettségi vizsgálatot  31 intézmény 

Nem válaszolt  1 intézmény 

Végez klienselégedettségi vizsgálatot  37 intézmény 
 

Kérdőív 22 intézmény 

Interjú vagy beszélgetés 30 intézmény 

Egyéb 7 intézmény 
 
A klienselégedettségi vizsgálat  leggyakrabban alkalmazott módszere az  interjú vagy beszélgetés: az 
érintett 37 intézményből 30‐ban ezt alkalmazzák. Kérdőíves felmérést 22 helyen végeznek a kliensek 
körében,  hét  helyen  pedig  egyéb  módszerekkel  is  vizsgálják  a  kliensek  elégedettségét  (négy 
szolgáltatónál például visszahívták őket az elterelés után, három helyen pedig ASI‐t vesznek fel.) 

Az elterelés hatékonyságának vizsgálata 

A  klienselégedettségi  vizsgálathoz  képest  az  elterelés  hatékonyságát  jóval  kevesebb  szolgáltató 
vizsgálja: mindössze 17 válaszadó  (a megkérdezett szolgáltatók negyede)  jelezte, hogy  figyelemmel 
kísérik elterelési programjuk hatékonyságát. Kedvező  körülményként értékelhető, hogy  további 16 
szolgáltatónál tervezik ilyen vizsgálatok elvégzését. Mindent összevetve azonban elmondható, hogy a 
megkérdezett  intézmények vagy szolgáltatók  több, mint  fele  jelenleg nem készít  ilyen  felmérést és 
azt a jövőben sem tervezi.  
 
57. táblázat: Vizsgálja az Önök intézménye vagy szervezete az elterelés hatékonyságát? 

Elterelés hatékonyságának vizsgálata 
Intézmények 

száma 
Százalék 

Igen  17  24,6 

Nem, még csak tervezik   16  23,2 

Nem   36  52,2 

Összesen:  69  100,0 
 
Az  elterelés  hatékonyságát  vizsgáló,  illetve  ilyen  vizsgálatot  tervező  intézményvezetőktől 
megkérdeztük, hogy milyen objektív indikátorokat (mutatókat) alkalmaznak vagy fognak alkalmazni a 
hatékonyságvizsgálat során. A következő adatsorok a nyitott kérdésre kapott kategorizált válaszokat 
ismertetik.  
 
A leggyakrabban vizsgált vagy vizsgálni tervezett kérdéskör – nem meglepő módon – a droghasználati 
szokások változása: 
- absztinencia, leszoktatás aránya (10 említés) 
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- fogyasztási szokások vizsgálata (6 említés) 
- ha fogyaszt, milyen rendszeresen (5 említés) 
- leszoktatás utáni visszaesés (4 említés) 
- vizeletteszt, drogteszt (2 említés) 
- kábítószer‐használat nélküli időszak (1 említés) 
- szerhasználat csökkenése (1 említés) 
- visszaesés indikátor (kérdőív) (1 említés) 
 
A munkavállalást,  a munkahely megtartását,  az  iskolai  követelmények  teljesítését,  illetve  a  családi 
kapcsolatok  és  az  életkörülmények  változását  ugyancsak  sok  válaszadó  említette  a  vizsgált  vagy 
vizsgálandó indikátorok között:  
- munkába állás (5 említés) 
- változtak‐e a körülményei (5 említés) 
- iskola befejezése (2 említés) 
- családi kapcsolatainak alakulása (1 említés) 
- kliensek munkában, illetve családban töltött ideje (1 említés) 
- munkahely megtartása (1 említés) 
- tanulmányi eredmény javulása (1 említés) 
A bűnismétlést, illetve az elterelésbe való visszakerülést, mint indikátort 10 válaszadó emelte ki: 
- részt vett‐e bűncselekményben (bűnismétlés) (8 említés) 
- az elterelő rendszerbe visszakerülők száma (1 említés) 
- hányan tűnnek el a rendszerből (1 említés) 
 
Az érintett intézményvezetők további 16 vizsgált vagy vizsgálandó szempontot soroltak fel: 
- attitűdöket vizsgáló kérdőív, pozitív irányú attitűdváltozás (3 említés) 
- klienselégedettségi teszt (3 említés) 
- coping‐teszt felvétele kezdetkor és záráskor (2 említés) 
- időkeretek tartása (2 említés) 
- önmaga megítélése (2 említés) 
- pszichodiagnosztikai eszközök (2 említés) 
- egyéni tervet megvalósítók száma (1 említés) 
- szállás (1 említés) 
 
Hat  válaszadó  nem  tudta  (még  pontosan) megmondani,  hogy milyen  indikátorokat  vonnak  be  a 
vizsgálatba. 
 
Az elterelés hatékonyságvizsgálatának eredményeiről hét intézmény készített tanulmányt26, és négy 
szolgáltatónál van folyamatban a tanulmányírás (ebből három várhatóan fél éven belül elkészül). 14 
helyen  az  elvégzett  vizsgálat  eredményeit nem  foglalják össze  tanulmányban, hat  válaszadó pedig 
nem tudta megmondani, hogy intézményében a hatékonyságvizsgálatról készül(t)‐e tanulmány.  

JAVASLATOK 

A felmérés befejezéseként az  intézményvezetőknek  lehetőségük volt összefoglalni gondolataikat, és 
javaslatot  tenni  arra  vonatkozólag,  hogy  milyen  eszközökkel  lehetne  hatékonyabbá  tenni  az 
elterelést.  A  legtöbben  (15  fő)  az  anyagi  források  biztosítását,  illetve  növelését  tartja  a  sikeres 
elterelés  feltételének.  A  differenciáltabb  elterelés,  és  a  szakmai  fejlődés  lehetősége  10‐10 
intézményvezető számára jelentik az eredményesebb elterelést. 
 

 
26  Ebből  hat  intézmény  a  Kék  Kocka  és  a  hozzá  tartozó  telephelyek, melyek  közös  vizsgálatot  végeztek.  A 
kutatás eredményeit az Orvosi Hetilap 2008. 149.évf. 13. számában publikálták a szerzők.  
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Anyagi források biztosítása, növelése: 
- anyagi támogatás (adminisztráció, szupervízió) ( 2 említés)  
- biztos finanszírozás ( 1 említés)  
- tárgyi feltételek fejlesztése, irodaszerek ( 1 említés)  
- pénz (1 említés) 
- 2003 óta nem változott az ellátási díj, rendszertelen a finanszírozás, de egyre több munka van, ami igényelné 
a folyamatos forrásokat  ( 5 említés)  

- megfelelő pályázatok útján anyagi, dologi segítségnyújtás ( 1 említés)  
- késve érkeznek az anyagai források (8 hónap késés!) ( 1 említés)  
- pályázati forrás biztosítása ( 1 említés)  
- szakemberhez méltó bérezés: 3 szakvizsgával nettó 148. 000.‐ Ft/hó a jelen fizetésem (1 említés)  
- biztosítsanak anyagi forrásokat is az állapotfelmérést végző intézményekkel való személyes kapcsolattartásra, 
mert a kliens ismeri a szakembert, mi pedig nem ismerjük őket (1 említés) 

 
Differenciáltabb elterelés: 
- találkozások gyakorisága ( 2 említés) 
- az elterelés differenciáltabbá tétele a motiváció figyelembe vételével (1 említés)  
- az állapotfelmérés alapján differenciált elterelési formák, differenciált eszköztár, más‐más időtartamban (1 
említés)  

- az elterelés időtartamának meghosszabbítása (1 említés) 
- a kliensek ellenállása miatt fél éves terápia helyett hosszabb távú terápia  (1 említés)  
- differenciált, és a terápiák jobb OEP finanszírozása (1 említés) 
- elterelés rendszerének, hátterének átdolgozása, szakemberek véleményének figyelembe vételével, pl. nem 
minden esetben indokolt a legalább 6 hónapos kezelés alkalmazása. (1 említés) 

- ellátás idejének hosszabbítása (6 hónaptól 12 hónapig) (1 említés)  
- addiktológiai döntések a kliens terápiájának meghatározásakor (hossza)  (1 említés) 
 
Szakmaiság növelése, továbbképzés: 
- a rendőrség dolgozóinak továbbképzésének anyagába beépíthető lenne az elterelés rendőrségi oldala (2 
említés) 

- több szakmai fórum (2 említés) 
- a rendőrség számára továbbképzések során az elterelés aktuális változásait bemutatni, nem csak Budapesten 
(1 említés)  

- egyértelműbb szakmai irányítás továbbképzések biztosításával (1 említés)  
- az évenkénti elterelés konferencián lehetőség a tapasztalatok megvitatására, átadására legyen lehetőség, a 
munkát végzők között (1 említés)  

- a szolgáltatást végző szakmai szervezet szakmai munkájától függ (1 említés) 
- a BV‐ben dolgozó nevelők kötelező továbbképzésén szerepelnie kellene az elterelésre vonatkozó 
szolgáltatások bemutatásának (1 említés) 

- minél előbbi publikálása, széles körben elterjedt legyen (1 említés) 
 

Hat  intézményvezető  az  állapotfelmérés  javítását,  öt‐öt  válaszadó  pedig  a  jogszabályok 
módosítását,  illetve  az  állapotfelmérés  függetlenítését  tartja  szükségesnek  az 
eredményesebb eltereléshez. 
 
Állapotfelmérés javítása:  
- állapotfelmérés protokolljának átalakítása (1 említés) 
- a pszichiátriai gondozóintézeteket kötelezném arra, hogy állapotfelmérést végezzenek (1 említés) 
- állapotfelmérés nem működik jól (1 említés) 
- állapotfelmérés végzésére kötelezném a pszichiátriai gondozóintézeteket (1 említés) 
- állapotfelmérés korrektül kellene, hogy folyjon ‐ túlterheltek a szakemberek (1 említés) 
- állapotfelmérés javítása (1 említés) 
-  
Jogi szabályozás megváltozása 
- eltereléssel kapcsolatos jogi szabályozás változása (2 említés) 
- jogszabályok, egyértelmű jogértelmezés (1 említés)  
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- jogszabály módosítása: kliens felelősségét saját ügye intézésében visszaadni (1 említés) 
- jogszabályok megváltoztatása  (1 említés)  
 

Az állapotfelmérés legyen független az eltereléstől: 
- az előzetes felmérés legyen független az eltereléstől (5 említés) 
 
A megkérdezett intézményvezetők közül négyen‐négyen emelték ki zárásul az absztinencia elérését, 
illetve az elterelésen való  részvétel  szigorítását. Az adminisztráció  csökkentése, a humán erőforrás 
növelése,  a  szakma  presztízsének  javítása  egyaránt  három  alkalommal  jelent  meg  az  összegző 
gondolatok között. 
 
Absztinencia:  
- fogyasztás dekompilálása (2 említés) 
- teljes absztinenciát kérnék (1 említés) 
- fontosnak tartanám, ha a szermentesség feltétel lenne (1 említés) 
 

Elterelésben való részvétel korlátozása: 
- korlátlanul ne lehessen újra és újra az elterelésben való részvételt igénybe venni (2 említés) 
- az elterelést végző intézmények kliens számát limitálni kellene, a hatékony ellátás érdekében (1 említés) 
- rendszerbe való bekerülés szigorítása (1 említés) 
-  
Adminisztráció csökkentése: 
- az adminisztráció csökkentése és ésszerűsítése (igazolások) (1 említés)  
- a rendszer végletes leegyszerűsítése (1 említés) 
- jogszabály módosítás: dokumentáció (1 említés) 
 

Humán erőforrás növelése:  
- Elsősorban a személyi feltételek hiányoznak, az időhiány mindent meghatároz (1 említés)  
- több szakember, idő  (1 említés)  
- több szociális munkás kellene az utógondozáshoz, főállásban, nem csak pár órára (1 említés) 
 
Munka presztízsének növelése:  
- az egészségügyön belül a perifériára kerül  (1 említés)  
- a szakemberek és a munkafolyamat elismerése (1 említés)  
- ne kérdőjelezzék meg folyton az elterelés létjogosultságét, hasznosságát, mert ez rombolhatja a kliens és a 
segítő viszonyulását is (1 említés) 

 

A  minőségirányítási  rendszer  létrehozását,  az  átláthatóság  biztosítását,  a  szervezetek  közti 
kapcsolattartás  kialakítását,  a  klienssel  való  kommunikáció  javítását,  és  a  dekriminalizációt  is  két 
szakember javasolta az adatfelvétel befejezésekor. 
 

Minőségirányítási rendszer:  
- ha a jogalkotó létrehozna egy minőségbiztosítási rendszert (1 említés) 
- minőségirányítási rendszer (1 említés) 
 
Átláthatóság legyen biztosított:  
- nincs rendszere módszertani leletek kiadásának (1 említés)  
- ellenőrzés legyen rendszeresen,előre meghatározott tematika és szempontok szerint (1 említés) 
 
 
Kapcsolattartás a munkát végző szervezetek között:  
- a szakemberekkel való összefogás (1 említés) 
- megfelelő kapcsolattartás a munkát végző szervezetekkel (1 említés) 
 
A klienssel való kommunikáció javítása:  
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- ne a szolgáltatónál kapjon csak részletes tájékoztatást az elterelésről, vagy akkor, amikor az elterelés 
vállalásáról nyilatkozik (2 említés) 

- az eljáró hatóságok bővebb tájékoztatása a kliens felé az elterelésről (1 említés) 
 

 
 
 
Dekriminalizáció: 
- a kriminalizációs szintet jó lenne csökkenteni ( 2 említés) 
 

A fenti kategóriákba nem sorolható válaszokat az alábbi felsorolásban mutatjuk be: 
- saját részről igyekszünk a lehető legjobban ellátni a feladatot (1 említés) 
- megelőző, felvilágosító szolgáltatás (1 említés) 
- egyéni fejlesztési terv személyre szólóan (1 említés) 
- a hatékony ellátás érdekében az elterelést végző intézmények klienseinek számát limitálni kellene, mert egyik 
helyen túl sokan vannak, a másikon pedig kevesen (1 említés) 

- az elterelőhelyek szolgáltatásainak hasonlósága, homogenizálódása, a különbségek csökkentése (1 említés) 
- mind a biológiai, mind a pszichológiai kutatás továbbfejlesztése (1 említés) 
- ne szüntessék meg az elterelést (1 említés) 
- plusz 6 hónapos utókezelés, havi 1 alkalommal (1 említés) 
- pártfogói felügyelet visszaállítása (1 említés) 
- bevonni olyan gyógyult szenvedélybetegeket, akik saját életútjuk alapján az elterelésben részt vevőknek 
tanácsot tudnak adni, utat tudnak mutatni, mi az, ami már problémás használat (1 említés) 

- munkahely létesítésében, illetve olyan munkahely felmutatásában lehet segíteni, aki felvállalja ezeket a 
problémákat is (1 említés) 

- fiatalkorúak esetében a szüleik motiválását már a rendőrségi folyamatban megerősíteni kellene ‐ a szülőket 
jobban bevonni (1 említés) 

- klubok szervezése, ahol megerősödhetnének a kezeltek (1 említés) 
- megyénkben a több szolgáltató működtetése, magasabb szintű szakmai ellátás biztosítását tenné lehetővé, 
mivel az egy szolgáltató által ellátandó kliensszám megoszlik, így hatékonyabban biztosítható az érintettekkel 
való foglalkozás (1említés) 

- szakemberek szerint ki mit nevez eredményességnek? ‐ le kellene írni szerintem, hogy az is eredményes, aki 
végig csinálja a programot, rendezi a kapcsolatokat, tanul vagy dolgozik, esetleg szert használ, de ritkán (1 
említés) 
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V. KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT ELTERELÉSBEN RÉSZT VEVŐ 

SZAKEMBEREK KÖRÉBEN 
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BEVEZETÉS 

A kutatás célja 

Az  elterelés  eredményességét  vizsgáló  komplex  kutatás  részeként  kérdőíves  felmérés  készült  az 
elterelést végző  szakemberek körében  is. A vizsgálat céljai között  szerepelt, hogy – a  szakemberek 
véleménye alapján – bemutassuk az eredményes elterelés feltételeit, az elterelés során alkalmazott 
módszereket,  azok elméleti hátterét, és  a  kezelőintézetek  által  alkalmazott  szakmai protokollokat. 
Emellett vizsgáltuk a szakemberek kliensekről alkotott véleményét, a kliensekkel szemben támasztott 
követelményeket, illetve ez eltereléshez szükséges erőforrások meglétét.  

Az adatfelvételről 

Az  adatfelvétel  önkitöltős  kérdőívek  segítségével  valósult meg.  A  vizsgálat  2009.  július‐augusztus 
között zajlott. A kérdőíveket a kutatáshoz hozzájáruló intézményekhez közvetítettük ki, így végezetül 
a 69 intézményből 149 – szakemberek által  – kitöltött kérdőív érkezett vissza. 
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A SZAKEMBEREK JELLEMZÉSE 

Tevékenységek: jogosultságok és a tényleges helyzet 

A kutatásban résztvevő szakemberek négyötödének a megelőző‐felvilágosító szolgáltatásra, 45‐45%‐
uknak  a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  és  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátásra  van 
jogosultsága,  míg  egyharmaduk  előzetes  állapotfelmérést  végezhet.  Magas  a  kérdésre  nem 
válaszolók aránya, amely 7,1‐20,1% között alakul. 
 
58. táblázat: Milyen tevékenységeket végezhet Ön az eltereléssel kapcsolatban (mire van jogosultsága)? 

Milyen tevékenységeket végezhet...  Igen  Nem 
Nem 

válaszolt 
Összesen: 

Előzetes állapotfelmérést  33,6  46,3  20,1  100,0 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelést  45,0  39,6  15,4  100,0 

Kábítószer‐használatot kezelő más ellátást  45,0  36,9  18,1  100,0 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatást  79,9  12,8  7,4  100,0 
 
Más kérdés, hogy e jogosultság birtokában az adott tevékenységet a szakemberek végzik‐e vagy sem. 
Vannak, akik jogosultság mellett sem, mások jogosultság hiányában is ellátnak ilyen feladatokat. 
 
Ha  az  előző  táblázat  adatait  összevetjük  a  következő  adatsorral,  látható,  hogy  a  jogosultsággal 
rendelkező  szakemberek  minden  tevékenységtípus  esetében  alacsonyabb  arányban  végzik  a 
„feljogosított  tevékenységet”,  mint  amennyien  azt  végezhetnék.  Más  szavakkal:  egy‐egy 
szakembernek több tevékenységre van képesítése, mint ahányféle tevékenységet végez aktuálisan. 
 
59. táblázat: Milyen tevékenységet végez ténylegesen? (%) 

Milyen tevékenységet végez...  Igen  Nem 
Nem 

válaszolt 
Összesen: 

Előzetes állapotfelmérés  26,8  47,7  25,5  100,0 

Kábítószer‐ függőséget gyógyító kezelés  40,9  38,9  20,1  100,0 

Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás  38,3  38,3  23,5  100,0 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás  67,1  22,1  10,7  100,0 

Képzettség 

A  vizsgálatba  bevont  szakemberek  szakmai  képesítését  és  szakmai  gyakorlatát  nyitott  kérdéssel 
vizsgáltuk.  A  kérdésre  a megkérdezett  149  szakember  közül  heten  nem  válaszoltak.  Az  érvényes 
válaszokat  vizsgálva  megállapíthatjuk,  hogy  legtöbben  (57  szakember)  szociális  munkásként 
dolgoznak  az  intézményekben,  és  átlagosan  8,55  éves  szakmai  tapasztalattal  rendelkeznek.  A 
válaszadók  közül  30‐an  addiktológiai  konzultánsként  végzik  munkájukat,  ők  átlagosan  8,05  éves 
szakmai  múltra  tekintenek  vissza.  A  mintába  került  szakemberek  közül  20‐an  pszichiáterként 
dolgoznak,  munkájuk  során  átlagosan  több,  mint  20  éves  szakmai  tapasztalatot  gyűjtöttek.  A 
megkérdezettek  közül  szociálpedagógus  képesítéssel 19  válaszadó  rendelkezett, e  csoport  szakmai 
tapasztalata  átlagosan  5,06  év  volt.  Pszichológusként  16  válaszadó  dolgozott,  átlagosan  7,81‐éves 
szakmai  tapasztalattal  a  háta mögött.  A  szociális  gondozók  száma  11  fő,  ők  átlagosan  9,55  éves 
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tapasztalatot tudhatnak magukénak. A tíz említésszámnál kevesebb további válaszokat részletezve a 
következő felsorolás tartalmazza 
 
Végzettség          Szakmai tapasztalat (év) 
 
- szociális munkás (57 említés)          8,55 
- addiktológiai konzultáns (30 említés)        8,0527 
- pszichiáter (20 említés)            21,0528 
- szociál pedagógus (19 említés)          5,0629 
- pszichológus (16 említés)          7,81 
- szociális gondozó (11 említés)          9,55 
- általános ápoló (8 említés)          17,7130 
- diplomás ápoló (8 említés)          7,88 
- addiktológus (7 említés)            17,29 
- mentálhigiénikus (7 említés)           9,86 
- klinikai szakpszichológus (5 említés)         9,20 
- orvos (4 említés)             13,00 
- szociológus (2 említés)            9,50 
- teológus (2 említés)            22,00 
- jogász (1 említés)            n.a. 
- AVP tréner (1említés)             4,00 
- egyéb (14 említés)             7,21 

Foglalkoztatási jogviszony 

A válaszadók  többsége, majd háromnegyede  teljes munkaidőben, negyede pedig  részmunkaidőben 
dolgozik  az  adott  intézménynél  vagy  szervezetnél.  (Két  fő  nem  adott  választ  a  foglalkoztatási 
jogviszonyukra vonatkozó kérdésre.) 
 

 
27 A szakmában szerzett tapasztalatát egy válaszadó nem jelölte. 
28 A szakmában szerzett tapasztalatairól két válaszadó nem tett említést. 
29 A szakmában szerzett tapasztalatát egy válaszadó nem jelölte. 
30 A szakmában szerzett tapasztalatát egy válaszadó nem jelölte. 
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9. ábra:  Teljes  munkaidőben  vagy  részmunkaidőben  dolgozik  ebben  az  intézményben  vagy  ennél  a 
szervezetnél? 

 

Kliensek száma 2008‐ban 

Arra a kérdésre, hogy a 2008. évben hány elterelésben  résztvevő kliensük volt a  szakembereknek, 
nem mindenkitől kaptunk elemezhető  választ. 12  szakembernek egyáltalán nem volt  ilyen  kliense, 
16‐an pedig nem válaszoltak a kérdésre. A választ adó 121 szakembernek 2008‐ban átlagosan 38,45 
kliense volt. (A válaszadás során a becslés is megengedett volt.) 
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AZ ELTERELÉS EREDMÉNYESSÉGE 

Az eredményes elterelés kritériumai – a nyitott kérdések alapján  

A kutatás egyik  legfontosabb kérdése az volt, hogy mikor tekinthető eredményesnek az elterelés. E 
kérdést  az  intézményvezetőknek,  a  szakembereknek  és  a  klienseknek  is  feltettük.  A  tanulmány 
következő részében azt tekintjük át, hogy a szakemberek véleménye szerint ez az eredményesség az 
egyes elterelés típusoknál milyen kritériumok teljesülése esetén állapítható meg. A kérdést először – 
a kutatói prekoncepcióktól való befolyásolás megelőzése érdekében – nyitott kérdésként tettük fel, 
és valamennyi elterelés típusra külön megkérdeztük. 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében: 

A  vizsgálatba  bevont  szakemberek  jelentős  többsége  (87,9%)  legalább  egy  olyan  szempontot 
említett, amelyet a megelőző‐ felvilágosító szolgáltatás esetében eredménynek tart. A megkérdezett 
szakemberek  átlagosan  2,1  említést  tettek.  A  legtöbb  (52  említés)  az  absztinencia  elérésére 
vonatkozik,  azaz  a  szakemberek  többnyire  ezt  tartják  az  eredményesség  kritériumának.  Az 
említésszám  alapján  (33)  az  elterelés  eredményességének  következő  „mutatója”  a  kliens 
szemléletmódjának megváltozása.  A  harmadik  helyre  pedig  azok  a  szempontok  kerültek, melyek 
szerint az az eredmény, ha a kezelőintézet és a kliens közötti bizalmi kapcsolat alakul ki. E három 
fontos tényező mellett a többi szempontot az alábbi felsorolás tartalmazza. 
 
- az absztinencia elérésekor (52 említés) 
- ha a kliensnél szemléletmódváltozást sikerül elérni (33 említés) 
- ha a kliens és az ellátóhely között tartós bizalmi kapcsolat alakul ki (24 említés) 
- ha a kliensnél életmódbeli változások történnek (18 említés) 
- ha csökken a kliens szerhasználata (17 említés) 
- ha a kábítószerekről, azok hatásairól pontos ismeretekhez jut a kliens (16 említés) 
- ha teljesíti az elterelés hivatalos feltételeit (13 említés) 
- ha a kliens a számára szükséges információkhoz hozzájuthat (12 említés) 
- ha sikerül felkelteni a kliens motivációját (12 említés) 
- a kliens önismeretének fejlődése esetében (10 említés) 
- ha a kliens adott idő alatt teljesíti az elterelést (9 említés) 
- személyiségfejlődés esetén (7 említés) 
- ha az elterelt nem válik függővé (6 említés) 
- ha rendeződnek a kliens társas, és szociális kapcsolatai (5 említés) 
- ha speciálisan a kliens számára kialakított kezelés zajlik (4 említés) 
- ha a kliensnél önállósodási folyamatok kezdődnek (3 említés) 
- ha a kliens részt vesz az elterelésen (3 említés) 
- ha együttműködik a kliens (2 említés) 
- ha kliens számára hasznosnak bizonyul az elterelés (2 említés) 
- ha javul a kliens problémamegoldó képessége (2 említés) 
- reális célok kijelölése esetén (2 említés) 
- a betegségtudat kialakulása esetén (2 említés) 
- egyéb (23 említés) 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében: 

A  szakemberek  több,  mint  fele  (55,0%)  említett  legalább  egy  olyan  szempontot,  amelyet  a 
kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében eredménynek tart. A legmagasabb említésszámmal 
(39  említés)  e  kérdés  esetében  is  az  absztinencia  elérése  szerepelt  eredményes  elterelés 
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kritériumainak  meghatározása  során.  A  kliens  motivációjának  felkeltése  (14  említés),  valamint  a 
szerhasználat  csökkenés  (13  említés) még mindig  tíz  feletti  említésszámmal  szerepelt. A  részletes 
felsorolást ld. az alábbi adatsorban. 
 
- az absztinencia elérésekor (39 említés) 
- ha sikerül felkelteni a kliens motivációját (14 említés) 
- ha csökken a kliens szerhasználata (13 említés) 
- ha a kliensnél életmódbeli változások történnek (9 említés) 
- ha a kliensnél szemléletmódváltozást sikerül elérni (8 említés) 
- a betegségtudat kialakulása esetén (7 említés) 
- ha javul a kliens lelki állapota (6 említés) 
- ha a kliens és az ellátóhely között tartós bizalmi kapcsolat alakul ki (5 említés) 
- ártalomcsökkentés (5 említés) 
- ha javul a kliens fizikai állapota (5 említés) 
- ha együttműködik a kliens (4 említés) 
- ha teljesíti az elterelés hivatalos feltételeit (4 említés) 
- ha kliens számára hasznosnak bizonyul az elterelés (3 említés) 
- ha folyamatosan részt vesz a kezeléseken (3 említés) 
- ha sikerül feltárni a hajlamosító tényezőket (3 említés) 
- ha a kábítószerekről, azok hatásairól pontos ismeretekhez jut a kliens (2 említés) 
- ha a kliens x idő alatt teljesíti az elterelést (2 említés) 
- személyiségfejlődés esetén (2 említés) 
- a kliens önismeretének fejlődése esetében (2 említés) 
- ha rendeződnek a kliens társas, és szociális kapcsolatai (2 említés) 
- egyéb (21 említés) 

Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében: 

Az  egyes  szempontok  fontossági  sorrendjének  megítélése  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más 
ellátások  esetében  sem  változik.  E  kérdés  esetében  a  szakemberek  közel  fele  (49,0%)  említett 
legalább egy szempontot, amelyet eredménynek  tart. Az absztinencia elérése  (20 említés), a kliens 
motivációjának felkeltése és a kliens szemléletmódjának változása (12 említés), mint eredményességi 
kritériumok „vezetik” itt is a fontossági sorrendet. Ld. erről a következő felsorolást. 
 
- az absztinencia elérésekor (20 említés) 
- ha sikerül felkelteni a kliens motivációját (14 említés) 
- ha a kliensnél szemléletmódváltozást sikerül elérni (12 említés) 
- ha csökken a kliens szerhasználata (11 említés) 
- ártalomcsökkentés (6 említés) 
- ha együttműködik a kliens (5 említés) 
- ha a kliens és az ellátóhely között tartós bizalmi kapcsolat alakul ki (5 említés) 
- a kliens önismeretének fejlődése esetében (5 említés) 
- ha javul a kliens lelki állapota (5 említés) 
- ha teljesíti az elterelés hivatalos feltételeit (4 említés) 
- a betegségtudat kialakulása esetén (4 említés) 
- ha folyamatosan részt vesz a kezeléseken (4 említés) 
- ha a kliensnél életmódbeli változások történnek (3 említés) 
- ha az elterelt nem válik függővé (3 említés) 
- ha javul a kliens fizikai állapota (3 említés) 
- reintegráció megvalósulásával (3 említés) 
- ha a kliens adott idő alatt teljesíti az elterelést (2 említés) 
- személyiségfejlődés esetén (2 említés) 
- ha javul a kliens mentális állapota (2 említés) 
- sikeres stresszkezelés esetén (2 említés) 
- a pszichés függőség megszűntetése esetén (2 említés) 
- kliensfüggő (2 említés) 
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- egyéb (9 említés) 

Az eredményes elterelés kritériumai – a zárt kérdések alapján  

A  nyitott  kérdésre megfogalmazott  válaszokat  követően  különböző  szempontokat  adtunk meg  a 
válaszadóknak,  melyekről  el  kellett  dönteniük,  hogy  ezek  hozzá  tartoznak‐e  az  elterelés 
eredményességéhez  vagy  sem,  pontosabban  milyen  mértékben  járulnak  ahhoz  hozzá.  A 
válaszadáshoz ötfokozatú skálát használtunk, amelynél az 5‐ös azt jelentette, hogy az adott tényező 
nagymértékben, az 1‐es pedig azt, hogy egyáltalán nem járul hozzá az elterelés eredményességéhez. 
 
A következő táblázatban e szempontok – ötfokozatú skálából számolt – átlagértékeit tüntettük fel az 
egyes  elterlés  típusok  szerint. A  táblázatból  az  első  áttekintést  követően  látható,  hogy  a  felsorolt 
szempontok  többsége  fontos vagy nagyon  fontos a szakemberek véleménye szerint ahhoz, hogy az 
elterelés eredményes legyen. (A fontos vagy nagyon fontos minősítés azt jelenti, hogy 4,0, illetve 4,5 
feletti átlagértéket kapott az adott szempont a szakemberektől.) 
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60. táblázat:  Mennyire  tartoznak  hozzá  az  elterelés  eredményességéhez  a  következő  szempontok  a 
különböző  elterelés  típusokban?  Kérem,  mindegyik  szempont  esetében  osztályozzon  ötfokozatú 
skálán: az 5‐ös jelentse, hogy nagymértékben, az 1‐es jelentse, hogy egyáltalán nem. (átlag) 

Szempontok: 
Megelőző‐

felvilágosító 
szolgáltatás 

Kábítószer‐
függőséget gyógyító 

kezelés 

Kábítószer‐használatot 
kezelő más ellátás 

Igazolás megszerzése  4,02  3,62  3,55 

Bizalmi kapcsolat kiépítése a 
klienssel 

4,43  4,57  4,52 

A szerfogyasztás csökkenése  3,73  4,21  4,07 

Absztinencia elérése   3,60  3,87  3,84 

A kliens motiválása  4,37  4,46  4,45 

A kliens felismerése, hogy 
problémát okoz számára a 
szerhasználat 

4,35  4,51  4,43 

A kliens drogokkal 
kapcsolatos szemléletének 
megváltozása 

4,41  4,33  4,29 

A kliens fizikai állapotának 
javulása 

3,38  4,08  3,90 

A kliens lelki állapotának 
javulása 

4,18  4,44  4,44 

A kliens kapcsolatteremtési 
készségeinek javulása 

4,12  4,09  4,22 

A kliens szociális 
kapcsolatainak javulása 

4,11  4,25  4,25 

A kliens kapcsolatba kerül az 
ellátórendszerrel, így 
szükség esetén tudja, hogy 
hová fordulhat segítségért 

4,39  4,35  4,37 

A kliens problémakezelési, 
konfliktuskezelési 
készségeinek javulása 

4,31  4,27  4,33 

 
E minősítés  alapján  az  egyik  legfontosabb  szempont  a  „bizalmi  kapcsolat  kiépítése”, mely mind  a 
három  elterelési  forma  esetében  majdnem  eléri,  illetve  meghaladja  a  4,5‐ös  átlagértéket.  E 
szempontot  követi  az  eredményesség  szempontjából  a  kliens  droggal  kapcsolatos  probléma‐
észlelésének változása (azaz, annak felismerése, hogy problémát okoz számára a szerhasználat), s ez 
különösen  a  kábítószer‐függőket  kezelő  ellátásoknál  jelent  nagyon  fontos  eredménymutatót.  A 
kliensek  lelki  állapotának  javulása  a  szakemberek  szerint  szintén  fontos  szempont,  a  kábítószer‐
függőséget gyógyító és a kábítószer‐használatot kezelő más ellátásoknál közelíti a 4,5‐es átlagértéket. 
Ugyanez jellemző a „kliens motiválása” szempontra is. (Figyelemre méltó, hogy a „lelki dimenziót” a 
kliensek – ahogy azt a  tanulmány következő  fő  fejezetében  láthatjuk – nem  tartották olyan  fontos 
szempontnak az elvárásaik során, mint az őket kezelő szakemberek.) Ugyancsak jelentős szerepe van 
az  elterelés  eredményessége  szempontjából  annak,  hogy  a  kliens  kapcsolatba  kerül  az 
ellátórendszerrel,  így probléma esetén tudja, hová  lehet fordulni. Nem elhanyagolható szempont az 
sem,  hogy  változik  a  kliensek  drogokkal  kapcsolatos  szemlélete,  és  javulnak  problémakezelési, 
konfliktuskezelői készségeik. A kliensek  szociális kapcsolatainak és kapcsolatteremtési készségeinek 
javulása szintén hozzájárul az elterelés eredményességéhez – állítják a szakemberek. 
 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

112/337 

 

A  szerfogyasztás  csökkenése,  a  kliensek  fizikai  állapotának  javulása  elsősorban  a  kábítószer‐
függőséget gyógyító kezelés esetében járul hozzá inkább az elterelés eredményességhez, a másik két 
elterelési forma esetében alacsonyabb fontossággal bír. 
 
Az  igazolás  megszerzését  a  megkérdezett  szakemberek  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás 
esetében  tartották  a  legfontosabbnak,  a  másik  két  elterelés  típus  esetében  kisebb  fontosságot 
tulajdonítottak ennek a tényezőnek.  
 
Az  absztinencia  elérése  mindhárom  szolgáltatási  formánál  a  kevésbé  fontos  szempontok  között 
szerepelt.  („Kevésbé  fontosnak”  a  4,0‐es  átlagértéket  el  nem  érő  szempontot  tekintettük, 
hangsúlyozzuk azonban, hogy ezek az értékek sem voltak 3,5‐nél alacsonyabbak egyetlen szempont 
esetében sem.) 
 
A következő táblázat a részletes, százalékban megadott adatokat tartalmazza. 
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61. táblázat: Mennyire tartoznak az eredményességhez a következő szempontok a különböző elterelés típusokban? (százalék) 

Szempontok: 
Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás 
1            2            3            4            5 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 
1            2            3            4            5 

Kábítószer‐használatot kezelő más 
ellátás   

       1            2            3            4            5 

Igazolás megszerzése     11,9         4,5       13,4         9,7       60,4    18,2         7,1       19,2         6,1       49,5    17,6         7,7       17,6       16,5       40,7 

Bizalmi kapcsolat kiépítése a klienssel       1,5         0,0        12,7       26,1       59,7      2,0         3,0         6,1       14,1       74,7      3,3         2,2         4,4       18,9       71,1 

A szerfogyasztás csökkenése       3,8      13,5       21,1       29,3      32,3      4,1         4,1       15,5       19,6       56,7      2,2         5,5       19,8       28,6       44,0 

Absztinencia elérése        5,3      16,8       26,0        16,8      35,1      6,1       10,2       19,4       19,4       44,9      3,4         9,0       29,2       16,9       41,6 

A kliens motiválása       3,8        2,3         9,2       22,1       62,6      2,0         1,0       12,2       18,4       66,3      2,2         1,1       12,4       18,0       66,3 

A kliens felismerése, hogy problémát 
okoz számára a szerhasználat 

     0,7        7,4       11,1        17,8      63,0      4,0         1,0         7,0       16,0       72,0      3,3         2,2         7,6       21,7       65,2 

A kliens drogokkal kapcsolatos 
szemléletének megváltozása 

     3,0        3,7         5,2        25,4      62,7      2,0         2,0       14,1       24,2       57,6      3,3         5,5         6,6       28,6       56,0 

A kliens fizikai állapotának javulása     15,7      10,4        26,1       15,7      32,1      3,0         8,1        15,2       25,3       48,5      3,3         7,6        21,7       30,4       37,0 

A kliens lelki állapotának javulása       3,0        6,8        12,0       25,6      52,6      4,0         0,0          8,1       23,2       64,6        3,3         1,1         8,9        21,1       65,6 

A kliens kapcsolatteremtési 
készségeinek javulása 

    3,0         4,5        17,4       27,3      47,7      3,1         5,2         16,5       29,9       45,4      3,4         5,7       11,4       25,0       54,5 

A kliens szociális kapcsolatainak 
javulása 

     3,0        2,2        19,4       31,3      44,0      3,0         2,0        11,1        34,3       49,5      3,3         2,2       11,0       33,0       50,5 

A kliens kapcsolatba kerül az 
ellátórendszerrel, így szükség esetén 
tudja, hogy hová fordulhat segítségért 

     1,5        4,5        11,2       19,4      63,4      2,0         3,0        15,0        18,0       62,0      3,3         1,1       14,3       17,6       63,7 

A kliens problémakezelési, 
konfliktuskezelési készségeinek 
javulása 

     3,0        2,2        12,7       24,6      57,5     3,0         0,0         16,0        29,0       52,0      3,3         0,0        12,1       29,7       54,9 
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Az  elterelés  eredményességi  kritériumainak  nyitott  és  zárt  kérdésre  adott  válaszainak  sorrendjét 
végezetül  közös  táblázatban  foglaljuk  össze,  elterelés  típusonként.  E  táblázatból  jól  látható,  hogy 
kevésbé az egyes szolgáltatástípusok, mint  inkább a kérdésfeltevés módszere határozza meg, mit  is 
tartanak a szakemberek az eredményes elterelés kritériumainak. 
 
62. Az eredményes elterelés kritériumainak rangsora elterelés típusonként a kérdésfeltevés módja szerint 

Megelőző‐
felvilágosító 
szolgáltatás 

Kábítószer‐
függőséget kezelő 

ellátás 

Kábítószer‐
használatot kezelő 

más ellátás 
Eredményes elterelés 
kritériumai... 

N
yi
to
tt
 

ké
rd
és
re
 

Zá
rt
 

vá
la
sz
ok
ra
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tt
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és
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Zá
rt
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Absztinencia elérése  1.  12.  1.  12.  1.  12. 

Kliens szemléletváltozása a 
drogokkal kapcsolatban 

2.  2.      3.  7. 

Bizalmi kapcsolat kiépülése a 
kliensek és az ellátók között 

3.  1.  8.  1.  7.  1. 

Kapcsolat kiépülése az 
ellátórendszerrel, hogy probléma 
esetén tudja, hová kell fordulnia 

  3.         

Motiváció felkeltése      2.  3.  2.  2. 

Szerhasználat csökkenése      3.  9.     

Problémás szerhasználat 
felismerése 

    5.  2.     

Kliens lelki állapotának javulása          9.  3. 

Megjegyzés a táblázathoz: Az egyes cellákban elsősorban az első három helyen álló kritériumokat jeleztük, 
illetve a hozzájuk tartozó „párokat”. 
 

A  táblázatból  látható, hogy a  szakemberek megítélése az eredményes elterelésről nem különbözik 
lényegesen  aszerint,  hogy  az  ellátás  milyen  típusában  dolgoznak.  A  nyitott  kérdésre  szabadon 
megfogalmazott  válaszaikban mindhárom  elterelés  típusban  az  absztinencia  elérését  tartották  az 
elterelés eredményessége legfontosabb kritériumának, míg a zárt válaszlehetőségek mérlegelésekor 
a bizalmi kapcsolat kiépülését az ellátók és a kliensek között ítélték a leginkább jelentős kritériumnak.  
Az  előbbi,  azaz  az  absztinencia  elérése  a  13  felsorolt  –  a  kutatók  által  megadott  –  zárt 
válaszlehetőségből minden  szolgáltatástípusnál  a  12.  helyre  került.  Az  utóbbi,  a  bizalmi  kapcsolat 
megteremtése  a  spontán  válaszok  között  eltérő  helyet  foglalt  el:  a  megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatásnál a 3., a kábítószer‐függőséget gyógyító kezelésnél a 8., a kábítószer‐használatot kezelő 
más ellátásnál pedig a 7. helyre kerül, ha az említések számát tekintjük. 
Úgy  tűnik  tehát, hogy a szakemberek az elterelés eredményességének megítélésében nem teljesen 
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következetesek. Mintha az absztinencia elérését fontosnak tartanák ugyan hangsúlyozni, de a bizalmi 
kapcsolat megteremtését reálisabbnak vélnék. Ehhez hozzájárulhat a kérdezés módszere is. A nyitott 
kérdésre  elsőként  kiemelt  „absztinencia”‐válasz,  lehet,  hogy  egy  „elvárt”,  mindenképpen 
hangsúlyozandó  elem,  amelyet meg  kell  említeni  egy  eltereléssel  foglalkozó  kutatás  során. A  zárt 
itemek  azonban  nem  egyszerű  dichotom  válaszokat  igényeltek,  hanem  egy  ötfokozatú  skálán  a 
válaszadóknak  lehetősége  volt  a  finomabb  különbségtevésekre  is.  Eszerint  az  elterelés 
eredményességéhez az absztinencia elérése az ötfokozatú skálán az egyes elterelés típusokban 3,6‐
3,87  között  van,  míg  a  bizalmi  kapcsolat  kiépítése  a  klienssel  4,43‐4,52  között.  E  különbségek 
jelentősek. 

Az eredményességi kritériumok teljesítése 

A kutatás következő kérdése arra vonatkozott, hogy az előzőekben felsorolt szempontokat, amelyek 
az  elterelés  céljai  is  egyben, mennyire  sikerül  teljesíteni  a  szolgáltatások  különböző  formáiban  az 
elterelés  ideje alatt. A mérésre e  kérdés esetében  is az ötfokozatú  skálát használtuk. A  skála 5‐ös 
értéke azt  jelentette, hogy nagymértékben, az 1‐es érték pedig azt, hogy egyáltalán nem teljesültek 
ezek a célok.  
 
Az  elterelés  eredményességi  szempontjai  teljesülésének mértéke  az  átlagértékek  alapján  kevésbé 
kedvező  képet mutat.  Egyetlen  szempont  kivételével  úgy  fogalmazhatunk,  hogy  a  kívánatos  célok 
elérését  tekintve  az  elterelés  folyamatában  –  legalábbis  a  szakemberek  várakozásaihoz  képest  – 
kisebb‐nagyobb mértékű  az  „alulteljesítés”. A  kivételt  az  „igazolás megszerzése”  szempont  jelenti, 
amely az elterelés eredményességének nem a legfontosabb kritériuma, de ebben a dimenzióban – az 
elvárásokhoz viszonyítva – „felülteljesítést” regisztrálhatunk. 
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63. Az elterelés eredényességi kritériumai (céljai) és a célok elérésének teljesülése közötti eltérések 

Az elterelés eredményességi kritériumai...  Az eredményes 
elterelés feltételei

Igazolás megszerzése  3,7

A kliens szociális kapcsolatainak javulása  4,2

A kliens kapcsolatteremtési készségeinek javulása  4,1

A kliens fizikai állapotának javulása  3,8

A szerfogyasztás csökkenése  4,0

Bizalmi kapcsolat kiépítése a klienssel  4,5

A kliens lelki állapotának javulása  4,4

A kliens drogokkal kapcsolatos szemléletének megváltozása  4,3

A kliens felismerése, hogy problémát okoz számára a szerhasználat  4,4

A kliens motiválása  4,4

Absztinencia elérése   3,8

A kliens kapcsolatba kerül az ellátórendszerrel, így szükség esetén tudja, hogy hová fordulhat segítségért 4,4

A kliens problémakezelési, konfliktuskezelési készségeinek javulása  4,3

 
A kliensek szociális kapcsolatainak javulása nagyon közel van az „optimális” teljesítéshez, e cél tehát 
gyakorlatilag megvalósul  az  elterelés  során,  annak  egyik  fontos  eredményeként  regisztrálható.  A 
kliens kapcsolatba kerülését az ellátórendszerrel, annak érdekében, hogy szükség esetén tudja, hová 
fordulhat segítségért, valamint a kliens problémakezelési, konfliktuskezelési készségeinek javulását a 
szakemberek  inkább  „alulteljesítésként”  értékelik,  e  két  cél megvalósulásában  érzik  a  legnagyobb 
hiányokat. Utóbbi tényező esetében a feltételek és a megvalósulás együttállását  is megvizsgáltuk. A 
kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés, valamint a megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében azok 
a szakemberek akik, a kliensek probléma‐ és konfliktuskezelési készségének fejlesztésének az átlagnál 
nagyobb  fontosságot  tulajdonítottak,  lényegesen  pozitívabban  ítélték meg  ennek  a  tényezőnek  a 
megvalósulását,  szemben  azokkal,  akik  szerint  ez  a  szempont  kevésbé  fontos.  (A  kábítószer‐
használatot kezelő más ellátás esetében ilyen összefüggés nem mutatkozott.) 
 
64. táblázat:  Tapasztalatai  szerint  mennyire  sikerül  elérni  ezeket  a  célokat  a  különböző  elterelés 

típusokban? (átlag) 
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Célok: 
Megelőző‐

felvilágosító 
szolgáltatás 

Kábítószer‐
függőséget 

gyógyító kezelés 

Kábítószer‐
használatot kezelő 

más ellátás 

Igazolás megszerzése  4,22  3,99  4,00 

Bizalmi kapcsolat kiépítése a 
klienssel 

3,88  3,92  3,92 

A szerfogyasztás csökkenése  3,40  3,35  3,41 

Absztinencia elérése  2,80  2,89  2,97 

A kliens motiválása  3,48  3,52  3,60 

A kliens felismerése, hogy 
problémát okoz számára a 
szerhasználat 

3,34  3,76  3,62 

A kliens drogokkal 
kapcsolatos szemléletének 
megváltozása 

3,45  3,34  3,41 

A kliens fizikai állapotának 
javulása 

2,73  3,50  3,43 

A kliens lelki állapotának 
javulása 

3,37  3,68  3,74 

A kliens kapcsolatteremtési 
készségeinek javulása 

3,36  3,36  3,35 

A kliens szociális 
kapcsolatainak javulása 

3,22  3,38  3,35 

A kliensnek olyan kapcsolata 
alakul ki az ellátórendszerrel, 
hogy szükség esetén 
valószínűleg segítséget kér 

3,95  4,03  3,99 

A kliens problémakezelési, 
konfliktuskezelési 
készségeinek javulása 

3,49  3,57  3,60 

 

A következő táblázat – tájékoztatásul – a részletes, százalékban megadott adatokat tartalmazza. 
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65. táblázat: Tapasztalatai szerint mennyire sikerült az eredményességhez tartozó célokat elérni a különböző elterelés típusokban? (százalék) 

Célok: 
Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás 
1            2            3          4            5 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 
1           2            3            4            5 

Kábítószer‐használatot kezelő más 
ellátás 

1            2            3            4            5 

Igazolás megszerzése      2,3         1,6          8,5       46,5        41,1      2,2        3,4        25,8        30,3       38,2      3,8         2,5        19,0        39,2       35,4 

Bizalmi kapcsolat kiépítése a klienssel      0,8         5,4        24,8       42,6        26,4      0,0        6,8        26,1        35,2       31,8      0,0         3,8        24,4        47,4       24,4 

A szerfogyasztás csökkenése      4,7       17,8        27,1       34,1        16,3      0,0      19,8        38,4        29,1       12,8      1,3       11,5        44,9        29,5       12,8 

Absztinencia elérése    14,1       27,3        29,7       21,9          7,0      8,2      30,6        31,8        22,4         7,1      6,7       21,3        42,7        26,7         2,7 

A kliens motiválása      5,5         9,4        32,8       36,7        15,6      1,2        4,8        47,6        33,3       13,1      1,3         3,9        40,3        42,9       11,7 

A kliens felismerése, hogy problémát 
okoz számára a szerhasználat 

    6,2       17,1        28,7       32,6        15,5      1,1        3,4        33,3        42,5       19,5      0,0         5,1        37,2        48,7         9,0 

A kliens drogokkal kapcsolatos 
szemléletének megváltozása 

    5,4       15,4        22,3       42,3        14,6      3,5      15,3        36,5        32,9       11,8      2,6        11,5      38,5        37,2        10,3 

A kliens fizikai állapotának javulása    20,3       18,8        32,8       23,4          4,7      0,0      11,6        39,5        36,0       12,8      0,0        11,7      44,2        33,8        10,4 

A kliens lelki állapotának javulása      5,4       17,7        23,8       40,8        12,3      0,0        4,6        36,8        44,8       13,8      0,0          5,1      28,2        53,8        12,8 

A kliens kapcsolatteremtési 
készségeinek javulása 

    4,7       12,4        36,4       35,7        10,9      1,1      10,3        47,1        34,5         6,9      0,0         9,0       51,3        35,9          3,8 

A kliens szociális kapcsolatainak 
javulása 

    7,1       15,7        37,0       28,3        11,8      1,2      10,5        45,3        34,9         8,1      2,6         9,1      45,5         36,4          6,5 

A kliensnek olyan kapcsolata alakul ki 
az ellátórendszerrel, hogy szükség 
esetén valószínűleg segítséget kér 

    3,9        6,2        18,6       33,3         38,0      1,1        5,7        18,4        37,9       36,8      1,3         7,7      15,4        42,3         33,3 

A kliens problémakezelési, 
konfliktuskezelési készségeinek 
javulása 

    3,1      16,4       24,2       40,6          15,6      0,0      12,8        31,4        41,9       14,0      2,6        6,5       29,9        50,6         10,4 
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Az eredményes elterelések aránya 

A  szakemberek  az  eredményes  elterelések  arányát  a megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  esetében 
becsülik  a  legkedvezőbbre,  azaz  a  válaszadók  ezen  esetek  68,4%‐áról  kedvezően  nyilatkoztak.  A 
kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátásokban  az  eredményességi  arány  55,8%,  a  kábítószer‐
függőséget gyógyító kezeléseknél pedig 50,5% – becslésük szerint.  
 

66. táblázat: Mekkorára becsüli az eredményes és eredménytelen elterelések arányát az  intézményben 
vagy szervezetnél?31 

Mekkorára becsüli...  Átlag  Fő 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés  50,59  74 

Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás  55,86  66 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás  68,40  106 
Megjegyzés:  
Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében a 149 szakember 50,3%‐a nem válaszolt a kérdésre. 
Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében a 149 szakember 55,7%‐a nem válaszolt a kérdésre. 
Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében a 149 szakember 28,9%‐a nem válaszolt a kérdésre. 
 

Az elterelés eredménytelenségének okai közül a  legjelentősebb a kliensek motiválatlansága, amit a 
szakemberek  85,9%‐a  említett meg. Hangsúlyozzuk,  hogy  ez  az  oktulajdonítás  nem  az  elterelésre 
általában  vonatkozik,  hanem  csak  azokra  az  esetekre,  amikor  eredménytelen  az  elterelés.  A 
válaszadók  egynegyede  szerint  az  alkalmazott  módszerek  hatástalansága  is  közrejátszik  az 
eredménytelenségben, míg 15,4%‐uk a kliens „nem a megfelelő elterelés típusba” való kerülését is az 
eredménytelenség okának tartja.  
 

67. táblázat: Melyek a leggyakoribb okai annak, ha eredménytelen az elterelés? (több válasz is lehetséges) 

Melyek a leggyakoribb okai...  Fő  Százalék 

A kliens motiváltsága  128  85,9 

Nem a megfelelő elterelés típusba került a kliens  23  15,4 

Nem hatásosak az esetében az alkalmazott 
módszerek 

29  19,5 

Egyéb  35  23,5 
 

A  megkérdezettek  közel  negyede  (23,5%)  egyéb  okot  is  említett,  amiért  az  elterelést 
eredménytelennek  tartja.  A  35  szakember  összesen  38  féle  választ  adott  a  kérdésre.  A 
csoportosítható válaszok közül a legtöbben (3 említés) a tárgyi és humán feltételek, illetve a pártfogói 
felügyelet hiányát említették. A válaszokat a következő felsorolás tartalmazza. 
 

- tárgyi és személyi feltételek hiánya (3 említés) 
- pártfogói felügyelet hiánya (3 említés) 
- elterelés kiüresedettsége (2 említés) 
- az eljárás kötelező volta (2 említés) 
- munkából való kiesés (2 említés) 
- az együttműködés hiánya (2 említés) 
- a belátás hiánya (2 említés) 
- egyéb (22 említés) 

                                                            
31 A táblázat csak az érdemi válaszokat tartalmazza. 
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AZ ELTERELÉSBEN HASZNÁLT SZAKMAI PROGRAMOK, PROTOKOLLOK, MÓDSZEREK 

Szakmai programok, protokollok megléte, alkalmazásuk 

A  megkérdezett  szakemberek  négyötöde  állította,  hogy  annál  a  szolgáltatónál,  ahol  dolgozik,  a 
szakmai  programok,  protokollok  alapján  végzik  az  elterelést.  (Szükséges megjegyeznünk  azonban, 
hogy  a mélyinterjús  tapasztalatok  nem  voltak  ilyen  egyértelműek  e  kérdés  tekintetében, mivel  a 
megkérdezett  szakemberek  nem  tudtak  olyan  szakmai  programokat,  protokollokat  mutatni  az 
interjúkészítőknek, amelyek alapján a munkájukat végzik.) 
 
68. táblázat:  Van‐e  ebben  az  intézményben  vagy  ennél  a  szervezetnél  olyan  szakmai  program  vagy 

protokoll, ami alapján végzik az elterelést? 

Van‐e ebben...  Fő  Százalék 

Van  120  80,5 

Nincs  19  12,8 

Nem tudja  4  2,7 

Nem válaszolt  6  4,0 

Összesen:  149  100,0 

 
Azon  szakemberek,  akik  tudnak  az  intézményükben  vagy  szervezetükben  meglévő  szakmai 
programokról,  protokollokról,  általában  nagyon  jól  is  ismerik  azt  (az  érintett  válaszadók  86,2%‐a 
nyilatkozott ilyen értelemben), a többiek csak „nagyvonalakban” ismerik. 
 
69. táblázat: Megítélése szerint mennyire ismeri Ön ezt a programot vagy protokollt? 

Megítélése szerint...  Fő  Százalék 

Nagyon alaposan ismeri  100  86,2 

Csak nagyvonalakban ismeri  16  13,8 

Összesen:  116  100,0 
Megjegyzés: 120 főnek kellett volna erre a kérdésre válaszolni, de már csak 116 fő adott választ. 
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Azoktól a szakemberektől, akik már hallottak az intézet eltereléssel kapcsolatos protokolljáról, illetve 
azt  többé‐kevésbé  ismerik  is,  nyitott  kérdés  segítségével  megkérdeztük,  hogy  szerintük  milyen 
elméleti megfontolás alapján végzik az elfogadott programot. A kérdésre a protokollt ismerők 71,7%‐
a válaszolt. A  legtöbben (35 szakember) az  intézmény szakmai elveit, tapasztalatait említették, amit 
21  említéssel  a  segítő  beszélgetés  technikája  követ.  17  megkérdezett  az  egyéni  szükségleteket 
kielégítő programokat, kezelést tartja az intézetük alapelvének. 
 
- az intézmény szakmai elvei alapján (35 említés) 
- segítő beszélgetések (21 említés) 
- szükségletek alapozva (17 említés) 
- egészségfejlesztés eszmerendszere lapján (8 említés) 
- szolgáltatás bővítése miatt (7 említés) 
- viselkedésszempontú (3 említés) 
- motiváció erődítése (2 említés) 
- absztinencia elérése (2 említés) 
- a hit lehetőségei (2 említés) 
- egyéb (33 említés) 
 
A  protokollok,  szakmai  programok  alkalmazására  vonatkozóan  fontos  kérdés  az  is,  hogy  az  adott 
intézménynél  vagy  szervezetnél  hatályban  lévő  protokollokat  kell‐e  szigorúan  követniük  a 
szakembereknek,  vagy  csak  annak  elveit,  esetleg  ennél  is  liberálisabb  a  szabályozás  és  egyénileg 
dönthetnek arról, hogy azokat követik‐e vagy sem. 
 
Azon intézményekben, ahol vannak protokollok, szakmai programok, a kérdőívet kitöltő szakemberek 
majd kétharmada (64,6%‐a) válaszolta azt, hogy ezeknek csak az elveit kell követniük a mindennapi 
munkájukat jelentő elterelés folyamán. A válaszadók egynegyedének viszont szigorúan követnie kell 
a programot. A „legteljesebb szakmai szabadsággal” (amely a szakember egyén döntésére bízza azt, 
hogy  követi‐e  vagy  sem  a  protokollt)  kb.  a  válaszadók  egytizede  rendelkezik  az  elterelés 
folyamatában. 
 
70. táblázat: Önöknek  pontosan  követniük  kell  ezt  a  programot  vagy  protokollt,  vagy  részben  a  saját 

szakmai döntésük alapján végzik az elterelést? 

Önöknek pontosan...  Fő  Százalék 

Szigorúan követniük kell a programot  29  25,7 

Csak az elveit kell követni  73  64,6 

Maguk dönthetnek arról, hogy követik‐e vagy nem  11  9,7 

Összesen:  113  100,0 
Megjegyzés: 120 főnek kellett volna erre a kérdésre válaszolni, de már csak 113 fő adott választ. 
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Az elterelés módszerei 

Az  elterelés módszereit  vizsgáló  fejezetben  a  válaszadó  szakemberektől  arról  kérdeztünk,  hogy  a 
kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés,  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás,  valamint  a 
megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  során milyen módszereket  alkalmaznak  az  adott  szervezetben 
vagy  intézménynél. A kérdésre minden esetben  csak azoknak  kellett válaszolniuk, akiknél az adott 
elterelés típust végzik. 
 
Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelést az adott intézménynél vagy szervezetnél a válaszadók közül 
68 fő32 jelzett, ők az önkitöltéses kérdőívet kitöltő szakemberek 45,6%‐át alkotják.  
E szakemberek válaszai alapján a kábítószer‐függőséget kezelő ellátásokban alkalmazott módszerek 
között  a  leggyakoribbak  (90%‐os  gyakoriság  feletti  alkalmazással)  az  egyéni  és,  vagy  csoportos 
konzultációs  (counselling)  technikák  és  foglalkozások,  a  támogató  (szupportív)  folyamatok 
biztosítása,  a  (gyógyulási)  motiváció  megerősítésére  törekvő  technikák  alkalmazása,  valamint  az 
egyéni pszichoterápia‐konzultáció. A  szülőket, hozzátartozókat ezen elterelés  típus esetében  több, 
mint 80%‐ban vonják be, gyógyszeres terápiát pedig 71%‐ban alkalmaznak. Az esetek kétharmadában 
használják az interaktív edukációs foglalkozásokat, több, mint 60%‐ában az önsegítő közösségeket, s 
valamivel  kevesebb,  mint  60%‐ában  az  önismereti  csoportokat.  A  szocioterápiát,  foglalkoztatási 
terápiát, valamint az egészségfejlesztési szemléletet (az Ottawai Charta szemléletének megfelelően) 
a  megkérdezettek  több,  mint  50%‐a  alkalmazza,  míg  a  célcsoport‐szegmentált  foglalkozások 
szervezése  (pl.  korosztályi,  kulturális,  droghasználati  stb. megkülönböztetésekkel)  csak  a  terápiás 
módszerek 40%‐ban fordul elő. 

 
32 A  jogosultsági kérdés  feltevésekor e kérdésre 67  fő válaszolt  igennel, és 61  fő  jelezte, hogy  ténylegesen  is 
végzi e tevékenységet.  
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71. táblázat: Milyen módszereket alkalmaznak a kábítószer függőséget gyógyító kezelés során? Többet is 
megjelölhet! 

Milyen módszereket... 
 

Fő  Százalék* 

Egyéni és, vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 
foglalkozások  

71  98,6 

Támogató (szupportív) folyamatok biztosítása   68  97,1 

A (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása   69  95,8 

Egyéni pszichoterápia‐konzultáció  64  91,4 

Szülők, hozzátartozók bevonása   59  83,1 

Gyógyszeres terápia  49  71,0 

Interaktív edukációs foglalkozások   45  66,2 

Önsegítő közösség  41  61,2 

Önismereti csoportok szervezése   41  59,4 

Szocioterápia, foglalkoztatás terápia  37  55,2 

Egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében)  34  53,1 

Célcsoport‐szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, 
kulturális, droghasználati stb. megkülönböztetésekkel)  

27  40,3 

*Megjegyzés: Az igen kérdésre választ adók százalékban. 
 
A  fenti  táblázatban  található módszerek mellett  kilenc  szakember  egyéb  technikát  is  említett.  A 
legtöbben  (3  szakember)  az  álláskeresés  támogatását  említették.  A  vizsgálatba  bekerültek  közül 
ketten  a  keresztény  értékek  támogatásában  látják  hatékony módszernek  a  kábítószer‐függőséget 
gyógyító kezelés során. Az említések az alábbi felsorolásban látható. 
 
- aktív segítség az álláskeresésben (3 említés) 
- keresztény értékek támogatása (2 említés) 
- segítés (1 említés) 
- motivációs csoport (1 említés) 
- playcrash (1 említés) 
- akupresszúra (1 említés) 
 
Kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátást  az  adott  intézménynél  vagy  szervezetnél  a  válaszadók 
közül 65 fő33 jelzett, azaz az önkitöltéses kérdőívet kitöltő szakemberek 43,6%‐a.  
A  szakemberek  válaszai  alapján  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátásokban  alkalmazott 
módszerek között – a kábítószer‐függőséget kezelő ellátáshoz hasonlóan – a leggyakoribbak (90%‐os 
gyakoriság  feletti alkalmazással) a  támogató  (szupportív)  folyamatok biztosítása, az egyéni és, vagy 
csoportos  konzultációs  (counselling)  technikák  és  foglalkozások,  valamint  a  (gyógyulási) motiváció 
megerősítésére  törekvő  technikák, de nem marad el ezektől  lényegesen  az  egyéni pszichoterápia‐
konzultáció (85,9%‐os aránnyal), és a szülők, hozzátartozók bevonása (82,8%‐os aránnyal) sem.  
A  gyógyszeres  terápiát  a  kábítószer  használatot  kezelő  más  ellátást  végző  szakorvosok 
háromnegyede  alkalmazza,  az  egészségfejlesztési  szemléletet  (az  Ottawai  Charta  szemléletének 
megfelelően)  pedig  majd  kétharmaduk.  Az  esetek  60%‐ában  használják  az  interaktív  edukációs 

                                                            
33 A  jogosultsági kérdés  feltevésekor e kérdésre 67  fő válaszolt  igennel, és 57  fő  jelezte, hogy  ténylegesen  is 
végzi e tevékenységet.  
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foglalkozásokat,  és  azonos  arányban  (52,5‐52,5%‐ban)  az  önsegítő  közösségeket  és  az  önismereti 
csoportokat.  A  szocioterápiát,  foglalkoztatás  terápiát,  valamint  a  célcsoport‐szegmentált 
foglalkozásokat  (pl.  korosztályi,  kulturális,  droghasználati  stb.  megkülönböztetésekkel),  csak  a 
válaszadó szakemberek kevesebb, mint 50%‐a alkalmazza. 
 
72. táblázat: Milyen módszereket alkalmaznak a kábítószer‐használatot kezelő más ellátás során? 

Milyen módszereket...  Fő  Százalék* 

Támogató (szupportív) folyamatok biztosítása   61  95,3 

Egyéni és, vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 
foglalkozások  

59  93,7 

A (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása   56  91,8 

Egyéni pszichoterápia‐konzultáció  55  85,9 

Szülők, hozzátartozók bevonása   53  82,8 

Gyógyszeres terápia  48  75,0 

Egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében)  37  64,9 

Interaktív edukációs foglalkozások   36  60,0 

Önismereti csoportok szervezése   32  52,5 

Önsegítő közösség  31  52,5 

Szocioterápia, foglalkoztatás terápia  27  45,0 

Célcsoport‐szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, 
kulturális, droghasználati stb. megkülönböztetésekkel)  

26  43,3 

*Megjegyzés: Az igen kérdésre választ adók százalékban. 
 
A fentiek mellet egyéb említésként még a metadon program szerepelt. 
 
Megelőző‐felvilágosító szolgáltatást az adott intézménynél vagy szervezetnél a válaszadók közül 103 
fő34 jelzett, azaz az önkitöltéses kérdőívet kitöltő szakemberek 69,1%‐a.  
A megelőző‐felvilágosító szolgáltatások esetében a módszerek megegyeznek a kábítószer‐függőséget 
és használatot kezelő ellátásoknál alkalmazottakkal, egyetlen egyet, a gyógyszeres terápiát kivéve. 
 
A  szakemberek  válaszai  alapján  a megelőző  felvilágosító  szolgáltatásokban  alkalmazott módszerek 
között  –  az  előző  elterelés  típusokhoz  hasonlóan  –  a  leggyakoribbak  (90%‐os  gyakoriság  feletti 
alkalmazással) az egyéni és, vagy csoportos konzultációs  (counselling)  technikák és  foglalkozások, a 
támogató  (szupportív)  folyamatok  biztosítása,  és  közelít  a  90%‐hoz  a  (gyógyulási)  motiváció 
megerősítésére törekvő technikák alkalmazása. 80%‐os gyakoriság felett regisztrálható még az egyéni 
pszichoterápia‐konzultáció is. 
Az  interaktív  edukációs  foglalkozások  –  mint  alkalmazott  módszer  –  a  megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatásoknál  jelentősen  „előrébb  léptek”,  a  válaszadó  szakemberek  közel  négyötöde,  az 
egészségfejlesztési  szemléletet  (az  Ottawai  Charta  szellemiségében)  pedig  háromnegyede 
alkalmazza. Az önismereti csoportok szervezése és a szülők, hozzátartozók bevonása az alkalmazott 
módszerek  kétharmados  említési  gyakorisággal  fordulnak  elő.  A  célcsoport‐szegmentált 
foglalkozások  szervezését  (pl.  korosztályi,  kulturális, droghasználati  stb. megkülönböztetésekkel),  a 

                                                            
34 A jogosultsági kérdés feltevésekor e kérdésre 119 fő válaszolt igennel, és 100 fő jelezte, hogy ténylegesen is 
végzi e tevékenységet.  
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szakemberek  több, mint  fele,  az  önsegítő  közösségeket  pedig  kevesebb, mint  felük  említette.  A 
legalacsonyabb  gyakorisággal  ‐  a  felsorolt  módszereket  tekintve  ‐  a  szocioterápia,  foglalkoztatás 
terápia jellemezhető (36%‐ban fordul csak elő a megelőző‐felvilágosító szolgáltatásoknál). 
 
73. táblázat: Milyen módszereket alkalmaznak a megelőző‐felvilágosító szolgáltatás során? 

Milyen módszereket...  Fő  Százalék* 

Egyéni és, vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 
foglalkozások  

105  97,2 

Támogató (szupportív) folyamatok biztosítása   98  91,6 

A (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása   89  87,3 

Egyéni pszichoterápia‐konzultáció  82  82,0 

Interaktív edukációs foglalkozások   82  78,1 

Egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében)  75  75,8 

Önismereti csoportok szervezése   70  68,6 

Szülők, hozzátartozók bevonása   68  65,4 

Célcsoport‐szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, kulturális, 
droghasználati stb. megkülönböztetésekkel)  

54  56,3 

Önsegítő közösség  42  43,3 

Szocioterápia, foglalkoztatás terápia  35  36,1 
*Megjegyzés: az igen kérdésre választ adók százalékban. 
 
A  vizsgált  szakemberek  közül  12‐en  egyéb  említést  is  tettek.  A  családi  és  a  párterápiát,  a 
filmcsoportot három‐három válaszadó említette. A kortárs segítők által szervezett programok, segítés 
pedig két‐két említéssel szerepelt az egyéb válaszok között. A konfliktus kezelő tréninget, valamint a 
playback színházat egy‐egy szakember említette. 
- család és párterápia konzultáció (3 említés) 
- filmcsoport (3 említés) 
- kortárs segítő csoportok által szervezett programok (2 említés) 
- segítés (2 említés) 
- konfliktus kezelő tréning (1 említés) 
- playback színház (1 említés) 

A kliensek motivációjának felkeltésére használt módszerek 

Arra a kérdésre, hogy vajon a szervezeteknek vagy  intézményeknek, tulajdonképpen az ott dolgozó 
szakembereknek  vannak‐e  olyan  speciális  módszereik,  amelyekkel  az  alulmotivált  kliensek 
motivációját  fejleszteni  tudják,  a  szakemberek  fele  (75  fő)  egyértelmű  igennel  válaszolt. Nem  tud 
ilyen módszerről több, mint egyharmaduk (55 fő), és nem válaszolt az ilyen módszer létezését firtató 
kérdésre több, mint egytizedük (19 fő). 
 
A kliensek motivációjának fejlesztésére használt módszereket nyitott kérdéssel vizsgáltuk. A  legtöbb 
szakember (70 említés) a motivációs  interjút említette, mint hatékony eszközt arra, hogy a kliensek 
érdeklődését  felkeltsék.  Ezt  lényegesen  alacsonyabb  említésszámmal  követik  a  pszichoterápiás 
technikák  (8  említés).  A  rugalmas  időbeosztást  hat  megkérdezett  említette  a  motivációnövelés 
eszközeként. 
- motivációs interjú (70 említés) 
- pszichoterápiás megközelítés (8 említés) 
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- rugalmas időbeosztás (6 említés) 
- egészségorientáció (4 említés) 
- tesztek (4 említés) 
- csoportos konzultáció (4 említés) 
- gyógyult szenvedélybetegek bevonása (3 említés) 
- terápiás közösség, önsegítő elemekkel (2 említés) 
- egyéb (14 említés) 

Az alkalmazott módszerek eredményessége 

Az alkalmazott módszerek eredményességét minősítő kérdésünk eredményei alapján a szakemberek 
véleménye meglehetősen megosztott. 70%‐uk az ötfokozatú skálán a 4‐es és az 5‐ös értéket jelölte, 
amely  szerint  a módszerek  eredményesek  (48,3%),  illetve  nagymértékben  eredményesek  (21,5%). 
Egyötödük csak közepesre (3‐as érték) értékelte a módszerek eredményességét és 6,7%‐uk ennél  is 
rosszabbra minősítette azokat. Az átlagpontszám e kérdés esetében 3,85 volt. 
 
74. táblázat: Mindent összevetve mennyire tartja eredményesnek az intézményüknél vagy szervezetüknél 

alkalmazott módszereket? 

Mindent összevetve...  Fő  Százalék 

1‐egyáltalán nem eredményes  2  1,3 

2  8  5,4 

3  31  20,8 

4  72  48,3 

5‐nagymértékben eredményes  32  21,5 

Nem válaszolt  4  2,7 

Összesen:  149  100,0 

Az elterelés eredményessége a kliensek számára – szakemberek megítélése 
szerint 

Az  elterelés  eredményessége nemcsak  a  szakemberek megítélésén, hanem  klienseikén  is múlik. A 
kliensek  –  eredményesség  kapcsán  –  feltételezett  véleményét  a  szakemberekkel  is megítéltettük, 
éppen úgy, ahogy a kliensekkel is a szakemberekét (erről a következő fejezetben olvasható elemzés). 
Az eredményesség megítélését  természetesen nagymértékben befolyásolhatja, hogy milyen  típusú 
elterelésről  van  szó,  ezért  e  véleményeket  –  melyeket  a  szakemberek  nyitott  kérdésre  adott 
válaszként szabadon fogalmaztak meg, – elterelés típusonként tekintjük át. 

A kliensek mikor tekintik eredményesnek az elterelést? 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében 

A  kérdésre  a megkérdezettek  négyötöde  (80,6%)  válaszolt.  A  szakemberek  szerint  a  kliens  akkor 
tartják eredményesnek a megelőző‐felvilágosító szolgáltatást, ha megkapják a szükséges igazolást az 
elterelés  teljesítéséről.  Ezt  bizonyítja,  hogy  75  említést  tettek  a  szakemberek  ezen  adminisztratív 
eljárással kapcsolatban. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez a szakemberek prekoncepciója a kliensek 
elképzeléseiről és nem esik  teljesen egybe a kliensekkel végzett kutatás eredményeivel. A kliensek 
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elvárásai – bár kétség kívül  igaz, hogy a börtönbüntetés elkerülése a  legerősebb motiváló  faktor a 
számukra  –  ennél  azért  lényegesen  differenciáltabbak  (lásd  a  kliensekkel  végzett  kutatás 
eredményeit tartalmazó fejezetet). További 12 említés az eredményességet a drogfogyasztással való 
leállásra, 10 említés pedig a  szükséges  információk megszerzésére vonatkozott. A  többi  szempont, 
amelyeket  a  kliensek  –  a  válaszadó  szakemberek  szerint  –  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás 
esetében  az  eredményesség  kritériumának  tekintenek,  10  alatti  említésszámmal  szerepelnek.  (A 
részleteket az alábbi felsorolás tartalmazza.) 
- ha megkapják az igazolást (75 említés) 
- ha leállnak a drogfogyasztással (12 említés) 
- ha megkapják a szükséges információkat (10 említés) 
- ha csökken a drogfogyasztás (7 említés) 
- ha szemléletmód változás történik (6 említés) 
- ha információhoz jutnak a kábítószerekről (5 említés) 
- ha megváltozik az életmódjuk (5 említés) 
- ha fejlődik az önismeretük (5 említés) 
- ha sikerül jó kapcsolatot kialakítani az intézettel (5 kliens) 
- ha a kliens érdekesnek, hasznosnak találja a foglalkozásokat (6 említés)  
- ha helyreáll a kliens lelki állapota (4 említés) 
- ha fejlődik a problémamegoldó képessége a kliensnek (4 említés) 
- ha nem szokik rá a kábítószerre (3 említés) 
- ha segítséget kapnak problémáik megoldásához (3 említés) 
- ha helyreáll a kliens lelki, szociális állapota (3 említés) 
- ha rendeződik a családi élete (2 említés) 
- ha megoldódnak a droghasználat okozta problémák (2 említés) 
- ha személyiségfejlődés megy végbe (2 említés) 
- ha jó légkörben zajlott az elterelés (2 említés) 
- egyéb (14 említés) 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében: 

A kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében már csak a szakemberek fele (46,8%) válaszolt a 
kérdésre. A  válaszok  tartalmát  tekintve azonban azt mondhatjuk, hogy  jelen esetben  is dominál a 
kliensi  „eredményességi  szemlélet”,  amelyet  az  igazolás megszerzését  jelent.  A  drogfogyasztásról 
való teljes leállás 19 említésben, illetve a csökkentett drogfogyasztás 14 említésben szerepel – azaz a 
szakemberek azt vélelmezik, hogy a klienseik ekkor tartják eredményesnek ezt a típusú elterelést. 
 
- ha megkapják az igazolást (29 említés) 
- ha leállnak a drogfogyasztással (19 említés) 
- ha csökken a drogfogyasztás (14 említés) 
- ha felismeri a problémáit (6 említés) 
- Ha sikerül jó kapcsolatot kialakítani az intézettel (5 kliens) 
- ha helyreáll a kliens lelki állapota (3 említés) 
- a lelki helyreáll a kliens szociális állapota (3 említés) 
- reintegráció (3 említés) 
- ha a kliens motivációja nő (3 említés) 
- ha fejlődik a problémamegoldó képessége a kliensnek (2 említés) 
- ha személyiségfejődés megy végbe (2 említés) 
- ha segítséget kapnak a problémáik megoldásához (2 említés) 
- egyéb intézménybe való integrálás (2 említés) 
- ha javul a kliens egészségi állapota (2 említés) 
- ha javul a kliens fizikai állapota (2 említés) 
- egyéb (14 említés) 
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Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében: 

A  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátások  esetében  sem  gondolnak  mást  a  szakemberek  a 
kliensek  eredményesség‐elvárásairól, mint  azt  a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés  esetében 
tették.  A  nyitott  kérdésre  mindössze  a  szakemberek  kétötöde  válaszolt,  de  ebben  az  elterelés 
típusban is az igazolás megszerzése (23 említés), a drogfogyasztásról való leállás (15 említés), illetve a 
csökkenő  drogfogyasztás  (15  említés)  az  eredményességi  kritérium  –  a  kliensek  feltételezett 
véleménye alapján. 
 
- ha megkapják az igazolást (23 említés) 
- ha leállnak a drogfogyasztással (15 említés) 
- ha csökken a drogfogyasztás (15 említés) 
- a lelki helyreáll a kliens szociális állapota (6 említés) 
- ha felismeri a problémáit (6 említés) 
- ha szemléletmódváltozás történik (5 említés) 
- ha fejlődik a problémamegoldó képessége a kliensnek (3 említés) 
- ha a kliens motivációja nő (3 említés) 
- ha rendeződik a családi élete (2 említés) 
- Ha sikerül jó kapcsolatot kialakítani az intézettel (2 kliens) 
- ha kliens érdekesnek, hasznosnak találja a foglalkozásokat (2 említés)  
- Ha fejlődik az önismeretük (2 említés) 
- reintegráció (2 említés) 
- egyéb (12 említés) 

Az eltereltek motiváltsága és együttműködési hajlandósága 

Az elterelés eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy milyen az eltereltek motiváltsága és 
együttműködési hajlandósága az elterelés során. A következőkben e két fontos szempontot tekintjük 
át  elterelés  típusonként  a  szakemberek  „szemüvegén  keresztül”.  A  méréshez  ez  esetben  is 
ötfokozatú  skálát  használtunk,  ahol  az  5‐ös  azt  jelenti,  hogy  a  kliensek  nagyon motiváltak,  illetve 
nagyon együttműködők, az 1‐es pedig, hogy egyáltalán nem.  
 
Az  elterelésben  résztvevő  kliensek  motiváltsága  az  egyes  elterelés  típusokban  legjobban  az 
ötfokozatú  skála  értékeiből  számított  átlagok  alapján  ítélhető  meg,  amelyeknél  már  csak  azon 
válaszadó szakembereket vettük figyelembe, akik végzik az adott elterelést, és érdemben válaszoltak 
is  a  kérdésre.  Eszerint  nagyon  lényeges  eltérések  az  egyes  elterelés  típusban  részt  vevő  kliensek 
motiváltsága  között  nincs,  valamennyiük  motiváltságát  valamivel  a  közepes  (3‐as)  érték  felett 
„észlelik“ a  szakemberek.  Sorrendben:  a  leginkább motiváltak a  kábítószer‐használatot  kezelő más 
ellátásban  részesülő  kliensek  (3,13‐as  átlagértéket  „kaptak”  a  szakemberektől).  Őket  követik  a 
megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásban  lévők  (3,11‐es  átlagértékkel)  és  a  harmadik  helyen  a 
kábítószer‐függőséget gyógyító kezelésben résztvevők (3,09‐es átlagértékkel). 
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75. táblázat: Az elterelésben résztvevő kliensek motiváltsága 

Motiváltság...  1  2  3  4  5  Nem végez 
Nem 

válaszolt 
Összesen: 

Kábítószer‐
függőséget gyógyító 
kezelésben 
résztvevők 

1,3  10,7  24,8  14,1  2,0  43,6  3,4  100,0 

Kábítószer‐
használatot kezelő 
más ellátásban 
résztvevők 

0,7  8,7  22,1  13,4  1,3  51,0  2,7  100,0 

Megelőző‐
felvilágosító 
szolgáltatásban 
résztvevők 

6,0  15,4  28,9  22,8  6,7  18,1  2,0  100,0 

Megjegyzés: 
Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelésben résztvevők motiváltsági átlaga: 3,09 
Kábítószer‐használatot kezelő más ellátásban résztvevők motiváltsági átlaga: 3,13 
Megelőző‐felvilágosító szolgáltatásban résztvevők motiváltsági átlaga: 3,11 
 
A kliensek együttműködési készsége összességében magasabb, mint a motiváltságuk,  legalábbis az 
ötfokozatú  skálán  történő  értékelés  eredményei  ezt  mutatják.  E  dimenzióban  a  megelőző‐
felvilágosító  szolgáltatásban  résztvevők együttműködése  ítélhető a  legjobbnak  (3,78‐as átlagérték), 
őket  követik  az együttműködési  készséget  tekintve a  kábítószer‐használatot  kezelő más ellátásban 
részesülő  kliensek  (3,54‐es  átlagértékkel),  majd  a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelésben 
résztvevők (3,49‐es átlagértékkel) a szakemberek megítélése szerint. 
 
76. táblázat: Az elterelésben résztvevő kliensek együttműködési hajlandósága 

Hajlandóság...  1  2  3  4  5  Nem végez
Nem 

válaszolt 
Összesen: 

Kábítószer‐függőséget 
gyógyító kezelésben 
résztvevők 

0,0  6,0  18,8  20,1  5,4  45,6  4,0  100,0 

Kábítószer‐használatot 
kezelő más ellátásban 
résztvevők 

0,0  3,4  18,1  19,5  4,0  52,3  2,7  100,0 

Megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatásban 
résztvevők 

0,0  6,7  20,1  31,5  16,8  22,1  2,7  100,0 

Megjegyzés:  
Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelésben résztvevők hajlandósági átlaga: 3,49 
Kábítószer‐használatot kezelő más ellátásban résztvevők hajlandósági átlaga: 3,54 
Megelőző‐felvilágosító szolgáltatásban résztvevők hajlandósági átlaga: 3,78 

Személyre szabott fejlesztési tervek 

A  szakemberek  fele  azt  jelölte  a  kérdőív  kitöltése  során,  hogy  abban  az  intézményben  vagy 
szervezetnél,  ahol  jelenlegi  munkáját  végzi,  személyre  szabott  fejlesztési  terv  készül  minden 
elterelésben  résztvevő  kliens  számára.  Több, mint  tizedük  (13,4%‐uk)  szerint  ez  csak  bizonyos 
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kliensek  esetében  történik  meg,  míg  a  kérdésre  egyértelmű  nemmel  válaszolók  aránya  a 
szakemberek majd háromtizedét teszi ki (28,9%).  
 
77. táblázat: Készül‐e Önöknél személyre szabott fejlesztési terv (vagy hasonló tartalmú dokumentum) az 

elterelésben résztvevő kliensek esetében? 

Készül‐e Önöknél...  Fő  Százalék 

Igen, minden elterelésben résztvevő kliens esetében 74  49,7 

Csak bizonyos kliensek esetében  20  13,4 

Nem  43  28,9 

Nem tudja  5  3,4 

Nem válaszolt  7  4,7 

Összesen:  149  100,0 
 
Azokat  a  szakembereket,  akik  a  „bizonyos  kliensek  esetében“  válaszalternatívát  jelölték,  nyitott 
kérdésben  kérdeztük  arról,  hogy  kik  azok  a  kliensek,  akiknél  készül  fejlesztési  terv.  A  kérdésben 
érintett  szakemberek  közül  öten  említették,  hogy  kliens  állapotától  függően  döntenek  az  egyéni 
fejlesztési tervről. 
- azoknál, akiknél szükséges (5 említés) 
- a függőséget gyógyító kezelésben (1 említés) 
- bírósági határozat esetén (1 említés) 
- problémásabb klienseknél (1 említés) 
- ha csoportba nem helyezhető (1 említés) 
- egyéb (3 említés) 
 
Ahol készül  személyre  szabott  fejlesztési  terv, ott az esetek  több, mint háromnegyedében  (76,6%) 
teljes mértékben a klienssel együtt, közösen  tűzik ki a  célokat. Majd egynegyedüknél  (23,4%) ez a 
gyakorlat változó, azaz részben  igen, részben nem  így készül a kliensekre vonatkozó fejlesztési terv. 
(Figyelemre méltó,  hogy  e  kérdés  esetében  nem  volt  olyan  szakember,  aki  ne  válaszolt  volna  a 
kérdésre.) 

Kliensek szükségleteinek figyelembe vétele, szabályok az elterelés ideje alatt 

A kliensek elégedettségét az eltereléssel nagymértékben növeli, ha a szolgáltatók rugalmasan kezelik 
kéréseiket.  Ugyanakkor  az  elterelésnek  pontosan  meghatározott  szabályai  vannak,  amelyeket  a 
kliensekkel a szakembereknek kell betartatniuk. 
 
A  szakemberek  megítélése  szerint  abban  az  intézményben  vagyszervezetnél,  ahol  dolgoznak,  az 
esetek  többségében  lehetőségük  van  arra  (mindig,  vagy  többnyire),  hogy  figyelembe  vegyék  a 
kliensek egyéni igényeit, problémáit.  
A  legkevésbé  abban  „rugalmas  a  rendszer“,  hogy  a  csoportba  kerülés  versus  egyéni  terápia 
módszerét  egyéni  kérésre  határozzák meg  (az  e  dimenzióra  vonatkozó  nemleges  válaszok  aránya 
több, mint egyötöde a válaszoknak, azaz  itt az egyéni kérések kisebb arányban  játszanak  szerepet, 
mint a többi dimenzióban, azonban négyötödük esetében még mindig „nyitott“ a rendszer ebben a 
tekintetben is).  
A szakemberek kétötöde az adott kliens számára  leginkább alkalmas módszerek használatát mindig, 
és további 47,7%‐uk többnyire figyelembe tudja venni.  
Az  időbeosztást  (azaz,  hogy  mikor  kell  megjelennie  a  kliensnek  a  foglalkozásokon,  kezeléseken) 
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szintén  nagymértékben  igazítani  próbálják  a  kliens  kéréseihez.  A  szakemberek  37,6%‐a  mindig, 
további 48,3%‐a pedig többnyire így cselekszik).  
 
78. táblázat: Az Önök intézményében vagy szervezeténél van‐e lehetőség arra, hogy figyelembe vegyék a 

kliensek egyéni igényeit, problémáit? Módjukban áll‐e figyelembe venni az egyéni igényeket az alábbi 
területeken? 

Területek:  Mindig  Többnyire Nem 
Nem 

válaszolt 
Összesen: 

Az időbeosztás (mikor kell megjelennie) a 
kliens számára is megfelelő legyen 

37,6  48,3  12,1  2,0  100,0 

Csoportba kerülés vagy egyéni terápia (a 
kliens választhat‐e, ha ezt az előzetes 
állapotfelmérés eredménye lehetővé teszi) 

31,5  44,3  22,1  2,0  100,0 

A kliens számára leginkább alkalmas 
módszerek használata 

40,3  47,7  10,1  2,0  100,0 

 
A  felsoroltakon kívül 18  szakember egyéb  szempontokat  is említett. A  relatíve  legtöbb válasz arról 
tanúskodik, hogy kezelések időbeosztásakor figyelembe veszik a kliensek igényeit is. Az egészségügyi 
állapot  figyelembe  vételét  és  az  alternatív  programok  biztosítását  három‐három  szakember 
említette. A válaszok között két‐két említéssel szerepeltek a csoportbeosztással és a témaválasztással 
kapcsolatos engedmények.  
 
- rugalmas időpont (4 említés) 
- egészségügyi állapot (3 említés) 
- alternatív programok (3 említés) 
- csoportbeosztás (2 említés) 
- témaválasztás (2 említés) 
- egyéb (9 említés) 
 
A  szakemberek  több,  mint  90%‐a  (pontosan:  91,3%)  azt  állította,  hogy  vannak  olyan  szabályok, 
amelyeket a klienseknek be kell tartaniuk az elterelés  ideje alatt, míg 4%‐uk szerint nincsenek  ilyen 
szabályok.  Ez  utóbbi  csoporttal  körülbelül  azonos  arányban  voltak  azok,  akik  nem  is  válaszoltak  a 
kérdésre (4,7%). 
 
A kliensek által betartandó szabályokat az alábbiakban mutatjuk be. 
 
A  kutatásban  részt  vevők  többsége  (87,2%)  legalább  egyféle  szabályt  említett,  amely  a  kliensekre 
kötelezően érvényes az elterelés folyamán. A válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy a szakemberek a 
legfontosabbnak a pontos megjelenést említették. Nem marad el ettől  lényegesen az absztinencia 
megkövetelése  sem,  ezt  57  alkalommal  emelték  ki  a  megkérdezett  szakemberek.  Az  időkeret 
betartása  áll  az  említések  harmadik  fontossági  helyén  (26  említéssel)  és  a  negyedik  legtöbbször 
említett tényező a házirend betartása (20 említéssel). 
 
- pontos megjelenés (66 említés) 
- absztinencia (57 említés) 
- időkeret betartása (26 említés) 
- házirend betartása (20 említés) 
- együttműködés (18 említés) 
- törvények, jogszabályok betartása (16 említés) 
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- viselkedési szabályok betartása (14 említés) 
- időpont változatási kérelem, ha nem tud megjelenni (13 említés) 
- csoportszabályok betartása (9 említés) 
- hiányzások (8 említés) 
- vizsgálatokon való rendszeres megjelenés (6 említés) 
- titoktartás (6 említés) 
- tisztelet (6 említés) 
- mobil kikapcsolása (5 említés) 
- szerződésben foglaltak betartása (4 említés) 
- őszinteség (3 említés) 
- vizeletteszt (2 említés) 
- kezelés menete (2 említés) 
- adminisztratív feladatok betartása (2 említés) 
- egyéb (5 említés) 
 
Ezen szabályokat általában előre tisztázzák a kliensekkel, legalábbis a válaszadók túlnyomó többsége 
ezt állította (92,6%‐uk), de 11 fő nem válaszolt a kérdésre. 
 
A  szakemberek  87,9%‐a  jelölte  azt,  hogy  olyan  szabályok  is  vannak,  amelyeket  a  klienseknek  a 
foglalkozások vagy kezelések ideje alatt is be kell tartaniuk. 
 
A  megkérdezett  szakemberek  77,9%‐a  részletezte  a  kliensekre  vonatkozó  szabályokat.  A 
leggyakrabban említett olyan szabály, amelyet a klienseknek be kell tartaniuk a kezelés ideje alatt – a 
szakemberek szerint – az absztinencia. Ezt jelezte 33 említés a szakemberek részéről, és nem sokkal 
kevesebb  (29  említés)  ennél  a  betartandó  szabálynál  az  az  elvárás  sem,  amelyet  „viselkedési 
szabályok”  elnevezéssel  illettek  a  válaszadók.  A  pontos  megjelenés  szintén  újból  felmerült  (23 
említéssel).  A  többi,  kliensek  által  betartandó  szabályokról  az  alábbi  felsorolás  (említésszámokkal 
együtt) tájékoztat. 
 
- absztinencia (33 említés) 
- viselkedési szabályok (29 említés) 
- pontos megjelenés (23 említés) 
- csoportszabályok betartása (19 említés) 
- mobiltelefon kikapcsolása (16 említés) 
- tisztelet (15 említés) 
- együttműködés (14 említés) 
- házirend betartása (13 említés) 
- titoktartás (10 említés) 
- részvétel (9 említés) 
- törvények és jogszabályok betartása (8 említés) 
- időkeret betartása (8 említés) 
- házi feladat elvégzése (5 említés) 
- időpont változatási kérelem, ha nem tud megjelenni (4 említés) 
- hiányzás (2 említés) 
- szerződésben foglaltak betartása (2 említés) 
- őszinteség (2 említés) 
- egyéb (18 említés) 
 
Az  a  helyzet,  ha  a  kliens  nem  tud  személyesen  megjelenni  a  foglalkozáson  vagy  kezelésen,  de 
telefonon beszél az elterelést végzőkkel, és leigazolják számára az adott alkalmat, nem túl gyakori. A 
fenti gyakorlat a válaszadó szakemberek mindössze 2%‐a szerint fordul elő, további 12,8%‐uk szerint 
pedig csak kivételes esetben kerül ilyenre sor.  
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79. táblázat: Előfordul‐e Önöknél, hogy ha a kliens nem tud személyesen megjelenni, de telefonon beszél 
az elterelést végzőkkel, akkor így is leigazolják azt az alkalmat? 

Előfordul‐e Önöknél...  Fő  Százalék 

Igen  3  2,0 

Csak kivételes esetben  19  12,8 

Nem  123  82,6 

Nem válaszolt  4  2,7 

Összesen:  149  100,0 

Az elterelés szabályainak betartása: időkeretek tartása és a hiányzások 
kezelése 

Azt, hogy a kliensekkel mennyire  lehet hatékonyan kitölteni az előírt kéthetenkénti két órát, vagy a 
heti 60 percet, – a szakemberek véleménye szerint – az elterelés  jellege befolyásolja. A megelőző‐
felvilágosító  szolgáltatásnál,  valamint  a  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátásnál  –  a  válaszadó 
szakemberek  körülbelül  egynegyede  szerint  –  ez  gyakran,  nagyon  gyakran  előfordul,  de  még  a 
kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében sem ritka  (a válaszadók egyötödének tapasztalatai 
alapján).  
A skála másik pólusán az  látjuk, hogy a kezelések,  foglalkozások kitöltése a  legkevésbé a  függőknél 
okoz problémát (a szakemberek 65,1%‐a legalábbis e kérdésre a skálán az 1‐est és a 2‐est jelölte). 
 
80. táblázat: Mennyire  gyakori,  hogy  bizonyos  kliensekkel  nem  (mindig)  lehet  hatékonyan  kitölteni  a 

kéthetenkénti 2 órát, vagy heti 60 percet? Kérem, osztályozzon 1‐5‐ig, az 5‐ös  jelentse, hogy nagyon 
gyakori, az 1‐es, hogy egyáltalán nem gyakori. 35 

Mennyire gyakori... 

1 
egyáltalán 

nem 
gyakori 

2  3  4 
5 

nagyon 
gyakori 

Összesen: 

Kábítószer‐függőséget 
gyógyító kezelés esetében:  30,3  34,8  15,2  13,6  6,1  100,0 

Kábítószer‐használatot kezelő 
más ellátás esetében: 

16,9  35,6  23,7  15,3  8,5  100,0 

Megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatás esetében: 

22,0  27,5  24,8  19,3  6,4  100,0 

Az  időkeretek  betartásával  szemben,  amely  részben  „szolgáltatásfüggő“,  a  hiányzásokat  már 
valamivel  egységesebben  kezelik  a  szakemberek. Minden  elterelés  típusnál  a  30  napnál  hosszabb 
hiányzás  esetében  a  szakemberek  57%‐a  elölről  kezdeti  a  klienssel  az  elterelést.  Ennél  valamivel 
differenciáltabb  annak  a megközelítése  az  egyes  szolgáltatásoknál,  ha  „elfogadható  indoka  van  a 
hiányzásnak“. A kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében a szakemberek valamivel  több, 
mint kétötöde, a megelőző‐felvilágosító szolgáltatásnál majd kétötöde, míg a kábítószer‐függőséget 
gyógyító  kezelés  esetén  35,8%‐a  nem  kezdi  újra  az  elterelést  a  klienssel.  Egyértelmű  nemmel 

                                                            
35  80  szakember  válaszolta  azt,  hogy  nem  végez  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelést,  három  fő  nem 
válaszolt. 
85 szakember válaszolta azt,  hogy nem végez kábítószer‐használatot kezelő más ellátást, öt fő nem válaszolt. 
35 szakember válaszolta azt, hogy nem végez megelőző‐felvilágosító szolgáltatást, öt fő nem válaszolt. 
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válaszolt  viszont  a  30  napot meghaladó  hiányzást  követő  „újrakezdésre“  a  kábítószer‐függőséget 
gyógyító  szakemberek  7,5,  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást  végzők  3,7  és  a  kábítószer‐
használatot kezelő más ellátók 1,6%‐a. 
 
81. táblázat: Előröl kezdik‐e az elterelést, ha a kliens 30 napnál hosszabb ideig hiányzik?36 

Előröl kezdik‐e...  Igen 

Ha elfogadható 
indoka van a 
hiányzásnak, 
akkor nem 

Nem  Összesen: 

Kábítószer‐függőséget gyógyító 
kezelés esetében: 

56,7  35,8  7,5  100,0 

Kábítószer‐használatot kezelő 
más ellátás esetében: 

57,1  41,3  1,6  100,0 

Megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatás esetében: 

57,0  39,3  3,7  100,0 

 
A kérdőíves vizsgálat eredményei tehát azt mutatják, hogy a szabályok betartása nem valósulnak meg 
egyértelműen  a  gyakorlatban.  A  mélyinterjúk  tapasztalatai  is  arra  utalnak,  hogy  a  szakemberek 
szélesebb mérlegelési jogkört szeretnének ezen a területen, hogy egyedileg – a kliens ismeretében – 
dönthessenek az elterelés időkereteiről és az újrakezdésről. 
 
A kliensek előrehaladásának értékelési és részvételének dokumentálási technikája szintén a kutatás 
tárgyát  képezte. A megkérdezett  szakemberek  több, mint négyötöde  (85,9%)  válaszolt  az  általunk 
feltett  nyitott  kérdésre.  Az  említések  alapján  azt  mondhatjuk,  hogy  a  kliensek  részvételének 
dokumentálása  a  legtöbb  esetben  jelenléti  íven  történik. A  kezeltek  előrehaladását  tekintve pedig 
dominánsan kiemelkedik az egyéni gondozási terv használata. Az értékelési módszerek a következő 
felsorolásban olvashatóak. 
 
- jelenléti íven rögzítik a megjelenést (78 említés) 
- egyéni gondozási terv dokumentálása (58 említés) 
- feljegyzések (12 említés) 
- tesztek, kérdőívek (11 említés) 
- esetmegbeszélések (7 említés) 
- egyéni értékelés a klienssel (3 említés) 
- záró értékelés (3 említés) 
- egyéb (21 említés) 

Infrastrukturális feltételek és humán erőforrások 

Azokon a helyeken, ahol az elterelést végzik, a szakemberek majd négyötödének (77,9%) megítélése 
szerint teljes mértékben adottak a szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges infrastrukturális 
feltételek (pl. helyiségek, eszközök, egyéb felszerelések). 16,6%‐uk szerint e feltételek csak részben, 
5,5%‐uk szerint azonban egyáltalán nem biztosítottak. 

                                                            
36 78 szakember válaszolta azt, hogy nem végez kábítószer‐függőséget gyógyító kezelést, négy fő nem válaszolt. 
80 szakember válaszolta azt, hogy nem végez kábítószer‐használatot kezelő más ellátást, hat fő nem válaszolt. 
35 szakember válaszolta azt, hogy nem végez megelőző‐felvilágosító szolgáltatást, hét fő nem válaszolt. 
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(helyiségek,  eszközök,  egyéb  felszerelések  stb.)  a  zavartalan működéshez?  Kérem, most  csak  arra  az 
infrastruktúrára gondoljon, ami az elterelés végzéséhez szükséges.37 

 
Azok  a  szakemberek,  akik  a  „részben  igen,  részben  nem”,  vagy  a  „nem”  válaszkategóriát  jelölték, 
részletesen is elmondhatták véleményüket arról, hogy konkrétan milyen infrastrukturális feltételeket 
hiányolnak. Végül  a  szakemberek  15,4%‐a  fejtette  ki  véleményét  a  kérdésről. A  legtöbb  említés  a 
berendezések  és  technikai  eszközök  elavultságára  vonatkozott.  Ennél  valamivel  kevesebben 
kifogásolták  a  kezeléshez  szükséges megfelelő  helységeket.  Az  említéseket  a  következő  felsorolás 
tartalmazza: 
 
- berendezések, technikai eszközök frissítése (12 említés) 
- megfelelő helységek (6 említés) 
- csoportszoba (3 említés) 
- akadálymentesítés (2 említés) 
- több terem (2 említés) 
- egyéb (4 említés) 
 
Humán  erőforrás  tekintetében  a  szakemberek  még  az  infrastrukturális  feltételeknél  is 
elégedettebbnek  tekinthetőek.  A  szakemberek  több, mint  négyötöde  (84,8%‐a)  teljes mértékben 
elégedett  azzal  a  személyi  állománnyal,  amely  az  elterelés  zavartalan  végzéséhez  kell,  és  7,6%‐a 
részben elégedett,  részben elégedetlen. A nem elégedettek aránya azonban ebben a dimenzióban 
valamivel magasabb, mint azt az infrastruktúrával kapcsolatban tapasztaltuk (7,6%). 
 

                                                            
37 Négy szakember nem válaszolt a kérdésre. 
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11. ábra:  Az  Önök  intézményének  vagy  szervezetének  személyi  állománya  megfelelő‐e  ahhoz,  hogy 
zavartalanul végezzék az elterelést?38 

 
 
Az  infrastrukturális  feltételek  vizsgálatához  hasonlóan,  a  személyi  állomány  hiányosságaival 
kapcsolatos  véleményeket  is  nyitott  kérdéssel  vizsgáltuk.  A  válaszadók  szerint  intézetüknek 
elsősorban pszichológusra  lenne  szüksége. A  szakemberek közül négyen említették még a  szociális 
munkások  illetve  szintén  négyen  az  addiktológus  szükségességét.  A  szakemberekkel  kapcsolatos 
igényeket az alábbi felsorolás tartalmazza. 
 
- pszichológus (7 említés) 
- szociális munkás (4 említés) 
- addiktológus (4 említés) 
- adminisztrátor (2 említés) 
- asszisztens (2 említés) 
- orvos (2 említés) 
- szociális foglalkoztató (2 említés) 
- pszichiáter (1 említés) 
- mentálhigiénikus (1 említés) 
 
A humán  erőforrás  rendelkezésre  állásához  tartozik  az  is, hogy  –  kapacitáshiány miatt  –  be  kell‐e 
olyan  szakembereket  is  vonni  az  elterelésbe,  akik megfelelő  szakmai  tapasztalattal  igen,  de  előírt 
szakmai  végzettséggel  nem  rendelkeznek.    Ilyen  szakemberek  foglalkoztatása,  bevonása  az 
elterelésbe a válaszadó szakemberek szerint nem  jellemző. Háromnegyedük szerint ez nem  fordult 
elő abban az intézményben ahol ők dolgoznak, 16,8%‐uk szerint viszont már igen. A nem tudja választ 
adók aránya relatíve magas, 8,4% volt. 
 

                                                            
38 Négy szakember nem válaszolt a kérdésre. 
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12. ábra:  Előfordult‐e  már  az  Önök  intézményében  vagy  szervezeténél,  hogy  kapacitáshiány  miatt 
átmenetileg olyan szakember is végzett elterelést, aki az előírt végzettséggel nem, de megfelelő szakmai 
tapasztalattal rendelkezett?39 

 
 
A szakemberek háromnegyede reálisnak és  indokoltnak tartja az elterelésben dolgozó  intézmények 
vagy szervezetek számára előírt működési  feltételeket. Egyértelmű nemmel csak 2,8%‐uk válaszolt, 
míg  több, mint egytizedük  szerint e  feltételek  részben  reálisak  csak,  részben nem, és egytizedük – 
feltételezhetően információhiány miatt – nem is vállalkozott e kérdés megítélésére. 
 
13. ábra: Reálisnak és  indokoltnak tartja‐e az elterelést végző  intézmények vagy szervezetek számára előírt 

működési feltételeket?40 

 
 
Azok  a  szakemberek,  akik  részben,  vagy  egyáltalán  nem  tartják  indokoltnak  az  elterelést  végző 
intézmények számára előírt működési feltételeket, nyitott kérdésre adott válaszaikban elmondhatták 
véleményüket a kérdésről. A felesleges adminisztratív teendők problematikus voltát négy szakember 
említette, a szervezetek átláthatatlan működését pedig két válaszadó emelte ki. A  témával  további 
észrevételek a felsorolásban olvashatók. 
 
- felesleges adminisztráció (4 említés) 
- szervezetek átvilágítása (2 említés) 
- a szociális szolgáltató is végezhessen előzetes állapotfelmérést (1 említés) 
- megfelelő anyagi támogatás (1 említés) 
- szakma programok eredményességének mérése (1 említés) 

                                                            
39 Hat szakember nem válaszolt a kérdésre. 
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40 Hat szakember nem válaszolt a kérdésre. 
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- vizeletteszt megszüntetése (1 említés) 
 
Az elterelésben részt vevő  intézmények – a válaszadók  információi alapján – átlagosan 4,48 órában 
biztosítanak szupervíziót szakembereik számára. (A megkérdezettek közül 16 szakember nyilatkozta 
azt, hogy nincs szupervízió az  intézetükben.) A szupervízióról beszámoló válaszadók fele szerint ez a 
szupervízió havonta 1‐3 órában regisztrálható, de volt, aki havi 32 órában adta meg a szupervízióra 
fordított időtartamot. 
 
82. táblázat:  Az  intézmény  vagy  szervezet  havonta  hány  órában  biztosít  szupervíziót  az  elterelésben 

résztvevő szakemberek számára?41 

Az intézmény vagy 
szervezet... 

Fő  Százalék 

1‐3 órában   45  50,6 

4‐32 órában   44  49,4 

Összesen:  89  100,0 
Megjegyzés: 16 szakember szerint intézetükben nincs szupervízió. (0 óra) 

Az elterelés befejezése, a kliensek elégedettségének mérése 

A kutatás során vizsgáltuk azt is, hogy hogyan történik a kliensek elbocsátása az elterelés befejezése 
után. A megkérdezett szakemberek négyötöde (83,9%) válaszolt az erre vonatkozó nyitott kérdésre. 
Az elterelés befejezésekor alkalmazott  leggyakoribb eljárás a kapcsolat formális  lezárásával, azaz az 
igazolás  kiállításával  végződik.  Szintén  relatívan  magas  említésszámmal  szerepelt  az  a  válasz  is, 
miszerint  a  kezelés  végén  –  a  formalitásokon  túl  –  szükség  esetén  felajánlják  a  további 
segítségnyújtás  lehetőségét  is.  A  megkérdezettek  közül  18‐an  említették,  hogy  állapotfelmérést 
követően, 17‐en pedig, hogy a záró értékelés után történik csak a kliensek elbocsátása. A vizsgálatba 
bevont  szakemberek  közül 15‐en mondták, hogy  vizelettesztet  is  végeznek  az  elbocsátás  előtt. Az 
elbocsátás körülményeire vonatkozó említések a következő felsorolásban olvashatóak. 
 
- igazolás kiadásával (31 említés) 
- további segítségnyújtás felajánlása (20 említés) 
- állapotfelmérést követően (18 említés) 
- záró értékeléssel (17 említés) 
- vizeletteszttel (15 említés) 
- záró interjú (12 említés) 
- egyénre szabottan történik (12 említés) 
- teszt, kérdőív kitöltésével (12 említés) 
- búcsúztató (9 említés) 
- nincs vizeletteszt és állapotfelmérés sem (9 említés) 
- közös értékelés (8 említés) 
- elégedettségi felmérés (7 említés) 
- utánkövetés (6 említés) 
- nincs vizeletteszt (6 említés) 
- eredményesség vizsgálat (5 említés) 
- szóbeli értékelés (5 említés) 
- jogszabályi feltételeknek megfelelően (5 említés) 
- záró önértékelés (5 említés) 

                                                            
41 37 szakember nem tudja a kérdésre a választ, hét szakember pedig nem válaszolt a kérdésre. 
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- kapcsolat lezárása (5 említés) 
- esetkonferencia (4 említés) 
- tudatosítás (3 említés) 
- egyéb (19 említés) 
 
A kutatás során arra is választ kerestünk, hogy a kezelést végző intézmények törekednek‐e arra, hogy 
megismerjék  a  kliensek  véleményét  az  elterelésről.  A  megkérdezett  szakemberek  majdnem 
háromötöde (57,0%) úgy tudja, hogy végeznek náluk klienselégedettségi vizsgálatokat, ezzel szemben 
kétötödük (39,6%) szerint a intézetük vagy szervezetük nem végez ilyet.42  
 
Intézményi  bontásban  vizsgálva  a  kérdést  azt  mondhatjuk,  hogy  40  helyen  végeznek 
klienselégedettségi  vizsgálatokat,  30  intézményben  viszont  nem.  Ennek  az  eredménynek  az 
érdekessége abban rejlik, hogy a vizsgált 149 szakember mindössze 54  intézménynek a tagja. Ez azt 
jelenti, hogy 16 kezelőintézményben az ott dolgozó szakemberek egymásnak ellentmondó válaszokat 
adtak a kérdésre (volt, aki szerint  igen, más szerint nem végeznek klienselégedettségi vizsgálatot az 
adott intézményben). 
Ahol  végeznek  elégedettségi  vizsgálatot  (a  válaszadók  57,0%‐a  említette),  ott  ezt  a  szakemberek 
többsége  (88,2%)  szerint  közvetlenül  a  kliensek  bevonásával  teszik meg,  egy  kérdezett  szerint  a 
hozzátartozók körében végzik el, és 10,0%‐uk úgy tudja, hogy mind a kliensek, mind a hozzátartozók 
körét  érintik  e  visszajelzések.  Az  elégedettségi  vizsgálatok  tehát  túlnyomórészt  a  kliensi  körre 
koncentrálnak. 
 
83. táblázat: Kitől kérnek visszajelzést? 

Kitől kérnek...  Fő  Százalék 

A klienstől  75  88,2% 

A kliens hozzátartozóitól 1  1,2% 

Mindkettőtől  9  10,6% 

Összesen:  85  100,0% 
 
Az  elégedettségi  vizsgálatok  során  leggyakrabban  használt  módszer  az  interjús  vagy  beszélgetős 
forma. Ezzel a „soft“ módszerrel a szakemberek háromötöde szerint élnek az intézmények. Kérdőívet 
ennél egy nagyságrenddel kisebb arányban, kétötödük említett, mint alkalmazott eszközt.  (Az erre 
vonatkozó  táblázat  csak  azon  szakemberek  válaszait  tartalmazza,  akik  szerint  alkalmaznak 
klienselégedettségi vizsgálatokat.) 
 
84. táblázat: Milyen módszereket alkalmaznak? 

Milyen módszereket ...  Igen  Nem Összesen:

Kérdőív  54,8  45,2 100,0

Interjú vagy beszélgetés  81,2  18,8 100,0

Egyéb  1,2  98,8 100,0

 
Az egyéb kérdésre adott válasz arra utalt, hogy a kezelőintézménynek  sajátos módszerei vannak a 
klienselégedettség mérésére. 

                                                            
42 A szakemberek közül öten (3,4%) nem válaszoltak a kérdésre. 
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Az elterelés hatékonyságának vizsgálata 

Az  elterelés  hatékonyságát  a  szakemberek  több,  mint  egyötödének  (22,3%)  tudomása  szerint 
vizsgálják, 19,4%‐uk szerint pedig még csak tervezik. Egyáltalán nem készül hatékonysági értékelés az 
elterelésről  azon  intézmények  több, mint  felében  (58,3%)  ahol  a  kutatásba  bevont  szakemberek 
dolgoznak.  
 
14. ábra: Vizsgálják‐e az elterelés hatékonyságát?43 

 
A  következőkben  azoktól  a  szakemberektől,  akik  már  végzik,  vagy  tervezik  az  elterelés 
hatékonyságának  vizsgálatát  megkérdeztük,  hogy  milyen  indikátorokat  használnak  ennek 
értékelésére. (A válaszadók sok esetben nem indikátort, hanem módszert említettek.) A legtöbben az 
absztinencia  elérést  tekintik  a  hatékonyság  mércéjének,  a  következő  indikátort,  azaz  a  –  a 
szerhasználat  csökkenését  –  már  ennél  lényegesen  kevesebben  említették.  A  válaszok  a  lenti 
felsorolásban találhatóak. 
 
- absztinencia (14 említés) 
- kérdőívek, tesztek (9 említés) 
- utánkövetés (7 említés) 
- szerhasználat csökkentése (5 említés) 
- utógondozáson való részvétel (4 említés) 
- egyéni foglalkozás (3 említés) 
- nyomonkövetéses interjú (3 említés) 
- vizeletteszt (2 említés) 
- életviteli változások (2 említés) 
- egyéb (9 említés) 
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AZ  ELTERELÉS  INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK  TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE  VONATKOZÓ 

JAVASLATOKKAL VALÓ EGYETÉRTÉS A SZAKEMBEREK KÖRÉBEN 

Az  elterelés  eredményességét  vizsgáló  kérdőíves  kutatást  megelőzően  egy  kvalitatív  kutatás 
keretében  mélyinterjúkat  is  készítettünk  elterelést  végző  szakemberekkel.  Az  interjúalanyok 
megfogalmaztak néhány olyan javaslatot, amelyekről a kérdőíveket kitöltő szakemberek véleményét 
is megkérdeztük. Ezen állításokkal kapcsolatban az egyetértés fokát vizsgáltuk, nevezetesen, hogy a 
válaszadók ezekkel  teljes mértékben, vagy  részben értettek egyet, vagy nem értettek egyet,  illetve 
döntésük indoklását is kértük. A vizsgált javaslatok a következők voltak: 
 
1.  javaslat:  Szükséges  lenne  az  elterelésben  használatos  módszerek  egységesítésére  a  szakmai 
színvonal növelése érdekében.  
2.  javaslat: Az egységes 6 hónap helyett differenciáltabb  legyen  az  időkeret  a  különböző elterelés 
típusokban  (rövidebb  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásban,  hosszabb  a  kábítószer‐függőséget 
gyógyító kezelésben és a kábítószer‐használatot kezelő más ellátásban). 
3.  javaslat:  Az  elterelés  differenciáltabb  legyen  aszerint,  hogy  első  vagy  többedik  elterelése‐e  a 
kliensnek. 
 
Az  előzőekben  felsorolt  javaslatokkal  való  egyetértés mindegyik  esetben  találkozott  a  válaszadók 
teljes,  vagy  részbeni  egyetértésével.  A  legerősebbnek  az  egyetértés  a  3.  számú  javaslat  esetében 
mutatkozott. A válaszadó szakemberek több, mint fele értett egyet teljes mértékben azzal, hogy az 
elterelés  differenciáltabb  legyen  aszerint,  hogy  az  az  első,  vagy  a  többedik  elterelése‐e  már  a 
kliensnek, és további egynegyedük részbeni egyetértésével találkozott e javaslat. Az egyet nem értők 
aránya majd a válaszadók egyötöde. 
 
Azzal a javaslattal, miszerint szükséges lenne az elterelésben használatos módszerek egységesítésére 
a szakmai színvonal növelése érdekében, már csak a szakemberek 43,0%‐a értett teljesen egyet, de 
ha  ehhez  hozzáadjuk  a  részbeni  egyetértők  47,0%‐os  arányát,  a  három  javaslat  közül  e  téma 
esetében regisztrálható a legnagyobb – valamilyen fokú –egyetértés és a legkisebb arányú elutasítás 
(6,7%).  
 
A  relatíve  legkisebb egyetértés azzal a  javaslattal kapcsolatban mutatkozott, miszerint az egységes 
hat  hónap  helyett  differenciáltabb  időkeretre  lenne  szükség  a  különböző  elterelés  típusokban: 
nevezetesen, a megelőző‐felvilágosító szolgáltatásban  rövidebb  idő  is elég  lenne, míg a kábítószer‐
függőséget gyógyító kezelés és a kábítószer‐használatot kezelő más ellátás hosszabbat igényelne. Az 
egyet nem értők aránya e javaslattal kapcsolatban 23,5%. 
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15. ábra: Javaslatokkal való egyetértés az elterelést végző szakemberek körében44 

 
 
A szakembereknek mindhárom javaslatról lehetőségük nyílt – a nyitott kérdések megválaszolásával – 
részletesen is kifejteni véleményüket  

1. javaslat: Szükséges lenne az elterelésben használatos módszerek 
egységesítésére a szakmai színvonal növelése érdekében.  

Az első javaslattal teljesen egyetértők szerint az egységesítés elsősorban szakmai segítséget nyújtana 
a kezelőintézetek számára. Nagyságrendileg hasonló véleménytípusként  jelent meg az  is, hogy ez a 
javaslat növelné az együttműködést a különböző ellátóhelyek között, továbbá biztosítaná az objektív 
mérhetőséget és átláthatóságot is. A véleményezők egy része szerint a szolgáltatás hatékonyságát is 
növelné ez a megoldás. A válaszokat az alábbi felsorolás tartalmazza: 
 
- szakmai segítséget nyújt (12 említés) 
- növelné az együttműködést (7 említés) 
- biztosítja az objektív mérhetőséget, átláthatóságot (7 említés) 
- növelné a hatékonyságot (6 említés) 
- szükséges az egységes szakmai protokoll (5 említés) 
- szakma színvonalat emelné (4 említés) 
- szolgáltató váltást segítené elő (2 említés) 
- egyéb (12 említés) 
 
Az első  javaslattal  csak  részben egyet  értők  többsége  kritikaként  fogalmazta meg, hogy nem  lehet 
egységesíteni  a  programokat.  Ettől  lényegesen  alacsonyabb  említésszámmal  a  szakmai  fejlődés 
lehetősége szerepelt. A megállapításokat a következő felsorolás tartalmazza. 
 
- nem lehet egységesíteni a programokat (22 említés) 
- szakmai fejlődés, tapasztalatcsere (7 említés) 
- részben lehet egységesíteni csak a programokat (3 említés) 
- szakmai segítséget nyújt (3 említés) 
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44 1.javaslat: öt szakember (3,4%) nem válaszolt, 2.javaslat: hét szakember (4,7%) nem válaszolt, 3.javaslat: hat 
szakember (4,0%) nem válaszolt 
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- egységesíti a szakmai protokollt (3 említés) 
- főbb irányelvekre van szükség (2 említés) 
- biztosítaná az objektív mérhetőséget (2 említés) 
- egyéb (12 említés) 
 
A  javaslatot  ellenzők  közül  hatan  a  helyi  sajátosságok  fontosságára  hívták  fel  a  figyelmet,  egy 
válaszadó szerint pedig az egységesítés nem garantálja a szakmai színvonal javulását. 
 
- fontos a helyi sajátosságok figyelembe vétele (6 említés) 
- a szakmai színvonalat nem biztosítja az egységesítés (1 említés) 

2. javaslat: Az egységes 6 hónap helyett differenciáltabb legyen az időkeret a 
különböző elterelés típusokban (rövidebb a megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatásban, hosszabb a kábítószer‐függőséget gyógyító kezelésben és a 
kábítószer‐használatot kezelő más ellátásban). 

A  második  javaslatot  támogatók  többsége  azon  az  állásponton  van,  hogy  a  kezelés  idejének 
meghatározása  kliensre  szabott  kell,  hogy  legyen.  Hasonlóan  magas  említésszámmal  szerepel  a 
listában az a vélemény miszerint a megelőző‐felvilágosító szolgáltatásnál kevesebb időre is elég lenne 
az elterelés véghezviteléhez. 
 
- kliensfüggő (13 említés) 
- a MFSZ‐hez kevesebb idő is elég (12 említés) 
- a hat hónap kevés (5 említés) 
- a függőség esetében kevés (4 említés) 
- egyéb (6 említés) 
 
Azok  a  szakemberek,  aki  csak  részben  értenek  egyet  a  javaslattal  kiemelték,  hogy  az  időkeret 
meghatározása  egyéni  sajátosságoktól  függ.  Ezzel  egyenrangú  véleményként  jelent  meg  az  az 
álláspont is, hogy a megelőző‐felvilágosító szolgáltatásnál szükséges a hat hónapos elterelés. 
- kliensfüggő (11 említés) 
- az MFSZ‐nél kell a hat hónap (11 említés) 
- a KFGYK és a KHME esetében lehetne hosszabb (5 említés) 
- több kell, mint hat hónap (3 említés) 
- az MFSZ‐nél rövidebb idő is elég (2 említés) 
- függőség esetén több idő kell (2 említés) 
- egyéb (10 említés) 
 
A második javaslat ellenzői azon az állásponton vannak, hogy mindhárom elterelés esetében legalább 
6 hónapos kezelési időre van szükség, illetve ezt az időtartamot növelni kellene. 
 
- szükséges a hat hónap (10 említés) 
- az MFSZ‐hez kell a hat hónap (2 említés ) 
- ez is kevés (2 említés) 
- egyéb (6 említés) 
 
Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy a megkérdezett szakemberek milyen tevékenységet – elterelés 
típust – végeznek. Az eredmények szerint a szóban  forgó  javaslattal  leginkább azok értettek egyet, 
akik  kizárólag  az  egészségügyi  jellegű  elterelésben  érintettek.  Közülük  60,9%  teljes  mértében 
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egyetértett azzal, hogy differenciáltabb időkeretre lenne szükség. Azok a válaszadók, akik megelőző‐
felvilágosító  szolgáltatást  is végeznek, már nem képviseltek ennyire egyértelmű álláspontot:  relatív 
többségük  (35,6%) ugyan  teljesen egyetértett a  fent bemutatott  javaslattal, azonban egyharmaduk 
(33,3%)  inkább elutasította azt. A kizárólag megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást végző  szakemberek 
háromötöde  (58,5%)  csak  fenntartásokkal  (részben  egyetért)  fogadná  el  az  általunk  felkínált 
javaslatot, ezzel szemben egyötödük (20,8%) azt határozottan támogatná. 

3. javaslat: Az elterelés differenciáltabb legyen aszerint, hogy első vagy 
többedik elterelése‐e a kliensnek. 

A harmadik javaslatot támogató szakemberek többsége azon az állásponton van, hogy a visszaesőket 
komolyabb eseteknek kellene tekinteni. Nagyságrendileg – és tartalmilag is – hasonló véleményként 
fogalmazódott meg az is, hogy ezeket a klienseket más módszerekkel szükséges kezelni, mint az első 
alkalommal kezelésre jelentkező klienseket.  
 
- a visszaesést komolyabban kell venni (10 említés) 
- a visszaesőknél más módszerek szükségesek (9 említés) 
- egyéni elbírálás alapján (5 említés) 
- sokan nem veszik komolyan (4 említés) 
- limitálva legyen az elterelés (4 említés) 
- a visszaesők más kezelőhöz kerüljenek (3 említés) 
- kényszergyógykezelésre kell küldeni (2 említés) 
- motiváció kezelésre van szükség (2 említés) 
- egyéb (14 említés) 
 
A  javaslattal  csak  részben  egyet  értők  első  helyen  említik  azt,  hogy  a  visszaesőknek  másfajta 
ellátásban kell részesülniük. Hasonló említésszámmal szerepelt az a vélemény  is, hogy a kezelésnek 
kliensre szabottnak kell lennie.  
 
- a visszaesők más kezelés alá kerüljenek (8 említés) 
- kliensfüggő (7 említés) 
- egyéb (12 említés) 
 
A differenciálást ellenzők leginkább azzal érvelnek, hogy a rendszerbe való újbóli bekerülés nem egy 
megbízható  eljárás  következménye. Az  ezt  követő  válaszcsoport  a  törvényi  szabályozás betartását 
tartaná elsődleges feladatnak. 
 
- a véletlenen múlik hogy kit fognak el újra (3 említés) 
- a törvényi szabályozást kellene betartani (2 említés) 
- a visszaesőknél más eszközre lenne szükség (1 említés) 
- az alapprobléma marad (1 említés) 
- érezze a kliens az elterelés fontosságát (1 említés) 
- sokadszorra már profitál a dologból (1 említés) 
- így is differenciált (1 említés) 
- egyéb (1 említés) 
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Jogosultság nélkül végzett tevékenységek  

Abban  az  intézményben,  ahol  a  válaszadó  szakember  dolgozik,  alapvetően  nem  végeztek  és  nem 
végeznek  olyan  tevékenységet,  amihez  (még)  nem  volt  meg  a  jogosultságuk.  Így  nyilatkozott 
legalábbis a szakemberek több, mint 80,0%‐a mindhárom elterelés típus esetében. 
 
A  relatíve  legtöbb  szabálytalanság  (jogosultság  nélkül  végzett  tevékenység)  tehát  az  előzetes 
állapotfelmérésnél (6,0 %) és a megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében (4,0%) történt. Előbbinél 
régebben fordult elő több jogsértés, utóbbinál pedig hasonló arányban követnek el szabálytalanságot 
jelenleg  is. Magasnak mondható  a  nem  válaszolók  aránya, mivel mindegyik  típusnál megközelíti, 
illetve átlépi a 10,0%‐ot. 
 
85. táblázat: Végeznek‐e, vagy végeztek‐e korábban ebben az  intézményben vagy ennél a  szervezetnél, 

ahol  dolgozik,  az  eltereléssel  kapcsolatban  olyan  tevékenységet,  amihez  (még)  nem  volt  meg  a 
jogosultságuk? 

Tevékenységek 
Korábban 
végeztek 

Jelenleg 
végeznek 

Nem 
Nem 

válaszolt 
Összesen: 

Előzetes állapotfelmérés  6,0  2,7  81,2  10,1  100,0 

Kábítószer‐függőséget 
gyógyító kezelés 

1,3  0,7  84,6  13,4  100,0 

Kábítószer‐használatot 
kezelő más ellátás 

1,3  1,3  82,6  14,8  100,0 

Megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatás 

4,0  4,7  81,9  9,4  100,0 

 
Jelen esetben  is megvizsgáltuk, hogy  intézményi szinten hogyan alakulnak a kapott válaszok, van‐e 
belső  ellentmondás  a  szakemberek  válaszaiban.  Korábban már  említettük,  hogy  a  149  szakember 
összesen  54  intézményben  dolgozik.  Ennek  alapján  a  következő  táblázatból  látható,  hogy melyek 
azok  a  tevékenységek,  amelyeknél  az  azonos  intézményben  dolgozó  szakemberek  egymásnak 
ellentmondó  választ  adtak. Az  előzetes  állapotfelmérés, mint  tevékenység  tekintetében  egy  olyan 
intézmény  van,  ahol  a  válaszadó  szakemberek megítélése  a  jogosulatlanul  végzett  tevékenységről 
ellentmondásos  volt,  de  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásnál,  már  hat  ilyen  intézmény 
regisztrálható. 
 
86.  táblázat: Végeznek‐e, vagy végeztek‐e korábban ebben az  intézményben vagy ennél a szervezetnél, 

ahol  dolgozik,  az  eltereléssel  kapcsolatban  olyan  tevékenységet,  amihez  (még)  nem  volt  meg  a 
jogosultságuk? (intézmények szerint) 

Tevékenységek 
Korábban 
végeztek 

Jelenleg 
végeznek 

Nem  Összesen: 

Előzetes állapotfelmérés  5  3  47  55 

Kábítószer‐függőséget 
gyógyító kezelés 

2  1  51  54 

Kábítószer‐használatot 
kezelő más ellátás 

1  2  51  54 

Megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatás 

5  6  49  60 
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Az előzetes állapotfelmérés elvégzése 

A  kutatás egyik  kérdése arra  irányult,  vajon a  válaszadó  szakemberek minden  jelentkező  kliensnél 
elvégzik‐e  az  előzetes  állapotfelmérést,  vagy  csak  azoknál,  akik  az  adott  intézményben  vagy 
szervezetnél maradnak és vesznek részt ezt követően az elterelésben. 
 
E kérdésre a kérdőívet kitöltő szakemberek több, mint fele (51,7%) nem válaszolt, ami arra utal, hogy 
ők nem végeznek (végezhetnek) előzetes állapotfelmérést. Csak jelezni szeretnénk, hogy ez az arány 
(azaz  a  tevékenységet  nem  végzőké)  ennél  a  kérdésnél  alacsonyabb,  mint  azt  korábban  –  az 
eltereléssel  kapcsolatban  végezhető  jogosultságoknál  és  ténylegesen  végzett  tevékenységeknél 
rögzítettük. Sokkal valószínűbb, hogy e kérdésre többen nem kívántak válaszolni. 
 
Az  előzetes  állapotfelmérést  csak  azoknál  a  klienseknél  végzi  el  az  e  tevékenységre  jogosult  és  a 
kérdésre  is válaszoló szakemberek 27,8%‐a akik az adott  intézményben  folytatják az elterelést, míg 
72,2%‐uk mindenkinél megteszi ezt. 
 
Ez utóbbi  csoporttól  azt  is megkérdeztük, hogy  van‐e  kidolgozott  eljárásuk  az  esetátadásra.  Több, 
mint  felük  (54,2%‐uk)  szerint  van,  és  ennek  menetét  írásban  is  rögzítették,  további  majd 
egyharmaduk  (31,3%‐uk)  szerint  szintén  van  a  kialakult  gyakorlat  és  a  kapcsolatok  alapján,  de  ez 
nincs  írásban  rögzítve,  és  14,6%‐uk  szerint  egyáltalán  nincs  kidolgozott  protokoll,  mivel  minden 
esetátadás egyedileg történik. 
 
Az elterelést végző  intézménynek vagy szervezetnek az alábbi dokumentációt,  illetve  információkat 
adják át a szakemberek: 
‐ az elterelés típusát és a csoportba küldhetőséget a szakemberek 48,8%‐a, valamint  
‐ ennél bővebb dokumentációt, információkat a szakemberek 51,2%‐a 
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JAVASLATOK AZ ELTERELÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE 

Az  adatfelvétel  befejezése  előtt  a  szakembereknek  lehetőségük  nyílt  spontán  javaslatok 
megfogalmazására  is.  Ezzel  a  lehetőséggel  megközelítőleg  a  válaszadók  kétötöde  (36,9%)  élt.  A 
válaszok tartalmát figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a szakmai továbbképzések támogatásának 
igénye  volt  a  relatíve  leggyakrabban  említett  „javaslat”.  Három  szakember  említette  a  pártfogói 
felügyelet visszaállítását, az adminisztratív terhek csökkentését, az elterelések számának limitálást, az 
ellátási díj növelését is. A válaszadók által megfogalmazott javaslatok részleteit a következő felsorolás 
tartalmazza. 
 
- szakmai képzések, konferenciák támogatása (12 említés) 
- a pártfogói felügyelet visszaállítása (4 említés) 
- kevesebb adminisztratív teendők terheljék az ellátóhelyeket (3 említés) 
- az elterelés limitálása (3 említés) 
- az előzetes állapotfelmérést független szervezet végezze (3 említés) 
- külföldi minták megismerése (3 említés) 
- ellátási díj növelése (3 említés) 
- a motiválatlan kliensek kizárása az elterelésből (2 említés) 
- a kliens egyéni szükségleteinek előtérbe helyezése (2 említés) 
- szakmai párbeszéd kialakítása az eltereléshez köthető intézmények között (2 említés) 
- a szakmai munka ellenőrzése (2 említés) 
- egységesítés (2 említés) 
- növelni kell az elterelés idejét (2 említés) 
- a kliens kreatív tevékenységekbe való bevonása (2 említés) 
- szakmai adatbázis (2 említés) 
- szakmai műhelyek szervezése (2 említés) 
- egyéb (31 említés) 
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VI. KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT AZ ELTERELÉSBEN RÉSZT VEVŐ 

KLIENSEK KÖRÉBEN 
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BEVEZETÉS 

A kutatás célja 

A  kliensek  körében  végzett  kutatás  célja  az  elterelés  intézményének  az  igénybevevők  (eltereltek) 
oldaláról  való  értékelése.  Ennek  keretén  belül  vizsgáltuk,  hogy  a  kliensek  milyen  elvárásokkal 
rendelkeznek  az  eltereléssel  kapcsolatban,  mennyire  tartják  azt  a  maguk  számára  hasznosnak, 
valamint  mennyire  elégedettek  az  eltereléssel,  a  konkrét  kezelőhely  szükségleteikre  való 
reagálásával,  az  elterelés  rugalmasságával,  illetve  mit  módosítanának  az  elterelésen  az 
eredményesség  növelése  érdekében.  Fontos  kérdés  volt  annak  vizsgálata  is,  hogyan  változtak 
drogfogyasztási  (és  dohányzási)  szokásaik  az  elterelés  ideje  alatt,  és milyen  támogatói  környezet 
segíti őket céljaik elérésében. 

Az adatfelvételről 

Az adatfelvétel önkitöltős kérdőívek segítségével valósult meg 2009. július‐augusztus hónapokban. A 
kérdőíveket a kutatásban való  részvételt vállaló  intézmények mindegyikébe  továbbítottuk a  lehető 
legtöbb  kliens  bevonása  érdekében.  A  kérdőívekre  összesen  302  kliens  válaszolt.  A  kérdőívek 
összeállításához  –  az  elterelésben  járatos  szakemberek  véleményének  figyelembe  vétele mellett  – 
jelentős mértékben  támaszkodtunk a kvantitatív adatfelvétel előkészítéseként végzett mélyinterjús 
kutatás tapasztalataira is. 
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ELTERELTEK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI 

A  válaszadó  kliensek  85,8%‐a  férfi,  13,2%‐a  nő  volt  e  kutatásban  (1%‐uk  nem  közölte  nemét  az 
önkitöltéses válaszadás során). 
 
A válaszadók életkora 15 és 47 év között volt, de a legfiatalabb és a legidősebb válaszadót mindössze 
1‐1  fő  képviselte.  A  relatíve  legnépesebb  csoportot  a  20‐26  évesek  alkották  (45,3%‐kal).  A  18  év 
alattiak aránya 4,3% volt. 45 
 

87. táblázat: A válaszadók életkora 

Melyik évben...  Fő  Százalék 

Legfiatalabb 15 éves  1  0,3 

18 év alatti   12  4,0 

18‐19 éves  41  13,6 

20‐22 éves  68  22,5 

23‐24 éves  42  13,9 

25‐26 éves  27  8,9 

27 éves vagy idősebb  98  32,5 

Legidősebb 47 éves  1  0,3 

Nem válaszolt  12  4,0 

Összesen:  302  100,0 
 

E kutatás eredményei alapján az elterelésben nem a magasan képzettek vesznek  részt elsősorban, 
mivel  a  diplomával  rendelkezők  aránya mindössze  2%  volt.  (Megjegyezzük  azonban,  hogy mivel 
relatíve fiatal korosztályokról van szó,  jelentős részük az életkoránál fogva még nem  is szerezhetett 
volna  diplomát.)  Hangsúlyozzuk  azonban,  hogy  a  minta  nem  reprezentatív  az  elterelésben 
résztvevőkre  és  csak  az  e  kutatásba  bevontakról  nyújt  információkat.  A  többi  iskolai  végzettségű 
csoport között lényeges különbségek nem regisztrálhatóak, nagyjából azonos arányban képviselik az 
általános  iskolákban,  a  szakmunkásképzőkben  vagy  szakiskolákban,  illetve  az  érettségit  adó 
középiskolákban végzetteket. 
 

                                                            
45 A kutatásunk kérdőívét kitöltő kliensek körében a nők aránya kismértékben meghaladja a hazai eltereltek 
körében  jellemző  10‐12%‐os  arányt.  2007‐es  TDI  adatok  szerint  az  elterelésbe  kerülők  többsége  20‐29  év 
közötti  fiatal. Vizsgálatunkban  is  ebbe  a  korosztályba  tartozott  a  válaszadók  többsége  (59%‐a). A  2007‐ben 
elterelésbe  lépők  18%‐a  volt munkanélküli,  s  ez  az  arány  gyakorlatilag megegyezik  a  kutatásunkban mért 
aránnyal. Az elterelésbe kerülők 80%‐a kannabiszt, 9%‐a amfetamint használt elsődleges  szerként 2007‐ben. 
Kutatásunk  válaszadóinak  71%‐a  THC  tartalmú  szer,  8%‐a  speed  használata miatt  vett  részt  elterelésen.  Az 
összehasonlítás alapján jól látszik, hogy bár kutatásunk kliens mintája nem reprezentatív mintaválasztással állt 
össze, legfontosabb jellemzői hasonlóak a hazai eltereltek populációjának azonos mutatóihoz.  
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88. táblázat: Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

Mi a legmagasabb...  Fő  Százalék 

Legfeljebb 8 általános  95  31,5 

Szakmunkásképző, szakiskola  103  34,1 

Érettségi (gimnázium, szakközépiskola, 
technikum) 

92  30,5 

Egyetem, főiskola  6  2,0 

Nem válaszolt  6  2,0 

Összesen:  302  100,0 
 
Gazdasági aktivitásukat tekintve a kérdezett kliensek több mint fele dolgozik (58,9%‐uk). Egyötödük 
tanuló, 16,6%‐uk pedig munkanélküli. 
 
89. táblázat: Ön jelenleg… 

Ön jelenleg…  Fő  Százalék 

Dolgozik (akár feketén)  178  58,9 

Tanuló  59  19,5 

Munkanélküli  50  16,6 

Egyéb*  10  3,3 

Nem válaszolt  5  1,7 

Összesen:  302  100,0 
*Megjegyzés: két válaszadó anya, három fő börtönben van, öten nem dolgoznak. 
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ELTERELÉS JELLEGE, SZERHASZNÁLAT, DROGHASZNÁLAT OKOZTA PROBLÉMÁK 

Az elterelés jellege és a kezelőhely választásának indokai 

A  vizsgálatban  részt  vett  kliensek  több mint  fele  (55,0%) –  tudomása  szerint –  jelenleg megelőző‐
felvilágosító  foglalkozásokra  jár.  A megkérdezettek  közel  negyede  (24,2%)  kábítószer‐használatot 
kezelő más ellátásban részesül, 16,6%‐uk pedig kábítószer‐függőséget gyógyító kezelésen vesz részt. 
A  vizsgált  sokaság  többsége  tehát  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásban  részesül.  12  fő  (a 
megkérdezettek 4,0%‐a) nem tudta, hogy milyen típusú elterelésre jár.  
 
90. táblázat: Milyen típusú elterelésre jár? 

Elterelés típusa  Kliensek száma  Százalék 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés  50  16,6 

Kábítószer‐használatot kezelő más ellátátás  73  24,2 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás  166  55,0 

Nem tudja  12  4,0 

Nem válaszolt  1  0,3 

Összesen:  302  100,0 
 
A kérdőívet kitöltő kliensek négyötöde (81,5%) első alkalommal vesz részt, közel egyötödük (18,2%) 
viszont már korábban  is volt elterelésen. Ha a visszaeső klienseket vizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy 
hatan a negyedik, 46‐an a harmadik, és ketten pedig második alkalommal kerültek a rendszerbe. Ez a 
teljes mintára vonatkoztatva azt  jelenti, hogy a vizsgálat kliensek 17,2%‐a már  legalább a harmadik 
alkalommal vesz részt elterelésen. 
 
A kutatás során megvizsgáltuk azt  is, hogy a kliensek milyen szempontok alapján döntenek a kezelő 
intézmények  választásakor.  A  válaszadók  majdnem  fele  (46,4%)  a  lakóhely  közelségét  tartja 
elsődleges  szempontnak.  Kétötödüknek  (37,7%)  a  rendőrség munkatársai,  egyötödüknek  (21,9%) 
pedig  az  ismerősei  ajánlották  a  jelenlegi  helyet.  Minden  tízedik  kliens  (10,6%)  már  a  korábbi 
tapasztalataira hagyatkozva  választotta  ki  az  ellátóhelyet. Mindössze öt  válaszadó  jelezte, hogy  az 
igazolás  (feltételezett)  könnyebb  megszerezhetősége  szerepet  játszott  döntésében.  Az  általunk 
megadott  szempontok mellett,  28  kliens  egyéb magyarázatot  is  adott  a  kezelőhely  kiválasztásával 
kapcsolatos döntésére. 
 
91. táblázat: Miért ezt a helyet választotta? (Több válasz is lehetséges.) 

Választás oka  Kliensek száma  Százalék 

Ez van közel a lakóhelyéhez  140  46,4 

Ezt ajánlották a rendőrségen  114  37,7 

Ezt ajánlották az ismerősei  66  21,9 

Ismerte korábbról ezt a helyet  32  10,6 

Azt hallotta, hogy itt könnyű megszerezni az 
igazolást 

5  1,7 

Egyéb  28  9,3 
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Az egyéb válaszok között az alábbiak szerepeltek: 
-  valaki, pl. ügyvéd, drogambulancián dolgozó ajánlása miatt (6 említés) 
-  ismerte a helyet, pl. az iskolából, az unokatestvérei is ide járnak (5 említés) 
-  kényszer, pl. ügyészségi kötelezvény, bírósági határozat miatt (5 említés)  
-  nem volt más lehetősége, mert pl. börtönben van, vagy csak itt van ilyen fajta elterelés (5 említés)  
-  szimpatikus volt a hely, pl. a szimpatikus emberek miatt (4 említés) 
-  messze van a lakóhelyétől (diszkréció miatt) (1 említés) 
-  közel van a munkahelyhez (1 említés) 
-  nem nevezett meg semmi konkrét indokot (1 fő) 

Szerhasználat 

A kliensek döntő többsége (86,1%‐a) egy szer használata miatt került elterelésbe. Több szert 7,0%‐uk 
használt,  és ugyanilyen  arányban  (7,0%)  voltak  azok  a  kliensek  is,  akik nem  válaszolták meg  ezt  a 
kérdést.  
 
16. ábra: Hány fajta szer miatt van elterelésen? 

 
 
A  konkrét  szerek  közül,  amit  a  kliensek  használtak,  és  ami miatt  az  elterelésbe  kerültek,  a  THC 
hatóanyagú szerek voltak a  leggyakoribbak. Önmagában e hatóanyag az esetek 70,5%‐át teszi ki, és 
ha hozzáadjuk a „THC egyéb más szerekkel” együtt kategóriát  is  (4,6%), akkor már háromnegyedét 
jelentik  a  válaszadóknak  azok,  akik  –  részben  –  THC  hatóanyagú  szer  használata  miatt  vannak 
elterelésen. Az összes többi használt szer közül mindössze a speed gyakorisága haladja meg az 5%‐ot. 
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táblázat: Milyen szer miatt van elterelésen? 

Szer típusa  Kliensek száma  Százalék 

THC hatóanyagú szer  213  70,5% 

Speed  23  7,6% 

Ketamin  4  1,3% 

Kokain  4  1,3% 

Extasy  3  1,0% 

Ópiátok  12  4,0% 

GHB  1  0,3% 

THC hatóanyagú és más egyéb drogok 
(politoxikománia)  14  4,6% 

Más egyéb drogok  7  2,3% 

Nem válaszolt  21  7,0% 

Összesen:  302  100,0% 

Droghasználat okozta problémák 

A kutatás tárgyát képezte az is, hogy megismerjük azokat a problémákat, amelyekkel az elterelésben 
részt vevő klienseknek a mindennapi életük során szembesülniük kellett a szerfogyasztás miatt, még 
az elterelés megkezdését megelőzően. Az okozott problémáknak nem csak a  tényét, hanem annak 
gyakoriságát is vizsgáltuk egy ötfokozatú skála segítségével, ahol az 1‐es azt jelentette, hogy soha, az 
5‐ös pedig  azt, hogy nagyon  gyakran  szembesültek  az  adott problémával. A  válaszokból  átlagokat 
számoltunk, mely  szerint minél magasabb az érték, annál gyakrabban  jelentett problémát az adott 
dimenzió a kliensek számára. 
 
A kapott eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a klienseknek elsősorban anyagi nehézségeket 
okozott  a  szerfogyasztás. A probléma  súlyosságának ötfokozatú  skálán mért  átlagértéke  ebben  az 
esetben  2,29  volt.  Ezt  követik  a  családi  kapcsolatokban,  a  párkapcsolatokban  és  a  lelki  életben 
jelentkező problémák, amelyek a kettes átlagnál  szintén magasabb értéket kaptak. A hatóságokkal 
való  kapcsolat  esetében,  és  az  iskolában  vagy munkahelyen  előforduló  problémáknál  viszont már 
kettes  átlag  alatti  értékek  szerepelnek.  A  megkérdezettek  megítélése  szerint  a  szerfogyasztás  a 
relatíve legkevesebb problémát az egészségi állapotukban okozta (ld. erről a következő ábrát). 
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17. ábra: Milyen gyakran okozott Önnek problémát a drogfogyasztás az élet következő területein? 

 
 
Az  átlagok  bemutatását  követően  vizsgáljuk meg,  hogy  az  adott  területen  felmerülő  problémák  a 
kliensek mekkora  hányadának  okoztak  gondot. A  következőkben  „gyakori  probléma”  elnevezéssel 
illetjük azt, ha a válaszadó az ötfokozatú skálán a 4‐es, vagy az 5‐ös értéket jelölte. A kérdőívet kitöltő 
kliensek  ötödének  (21,2%)  anyagilag  okozott  gyakran  problémát  a  drogfogyasztás  az  elterelést 
megelőzően,  a  válaszadók  17,2%‐ának  pedig  a  hatóságokkal  való  kapcsolataik  során  adódott 
gyakrabban problémája. A családi kapcsolatok, a párkapcsolatok, és a lelki élettel kapcsolatos gondok 
10% feletti említéssel szerepeltek a gyakori problémák között.  
 
92. táblázat: Milyen  gyakran  okozott Önnek  problémát  a  drogfogyasztás  az  élet  következő  területein? 

(százalék) 

Terület  Soha  
(1)  2 3 4

Nagyon 
gyakran 

(5) 

Nem 
válaszolt

Összesen: 

Az iskolában vagy a 
munkahelyén  60,3  14,9 14,2 5,3 2,6  2,7 100,0 

Az egészségi állapotában  61,3  17,2 10,3 6,0 1,7  3,5 100,0 

A családi kapcsolataiban  38,1  20,2 22,8 9,3 6,3  3,3 100,0 

A párkapcsolatában  42,7  18,2 18,5 10,9 6,0  3,7 100,0 

A lelki életében  45,4  17,5 17,5 7,3 7,9  4,4 100,0 

A hatóságokkal való 
kapcsolataiban  59,6  10,3 9,9 9,6 7,6  3,0 100,0 

Az anyagi helyzetében  40,1  18,2 16,9 12,3 8,9  3,6 100,0 

Egyéb  4,0  1,0 1,7 1,3 1,0  91,0 100,0 
 
A  skála  másik  végpontját  vizsgálva  megállapítható,  hogy  a  kérdezettek  háromötödének  –  saját 
megítélése  szerint  –  a  kábítószer  fogyasztás  soha  nem  okozott  problémát  az  iskolában  vagy 
munkahelyen,  az  egészségi  állapotában,  valamint  a  hatóságokkal  való  kapcsolatában.  A  vizsgált 
kliensek  közel  fele  (45,4%)  ugyancsak  soha  nem  tapasztalt  problémát  a  lelki  életében  a 
drogfogyasztása miatt, és 40% körül van azok aránya, akik sem a családi, sem a párkapcsolatukban 
nem észleltek gondot emiatt. 
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Voltak  olyan  válaszadók,  akik  az  általunk  megadott  kategóriákba  nem  tudták  besorolni  a 
drogfogyasztás  okozta  problémákat,  ők  szabadon  fogalmazták meg  az  elterelés  előtt  jelentkezett 
gondjaikat. E válaszokat az alábbiakban összegeztük: 
-  szexuális problémák (2 kliens) 
-  szellemileg okozott gondot (1 kliens) 
-  munkaszerzésben jelentett problémát (1 kliens) 
-  más bűncselekményekbe is belekeveredett (1 kliens) 
-  rossz hozzáállást alakított ki (1 kliens) 
-  szinte mindenben (1 kliens) 
-  barátokkal való kapcsolataiban (1 kliens) 
-  nyelvtanulásban (1 kliens) 
-  álmatlanságot okozott (1 kliens) 
-  identitászavara lett (1 kliens) 
-  paranoiás reakciókat váltott ki (1 kliens) 
-  értelmezhetetlen válasz (1 kliens) 
-  nem volt problémája (1 kliens) 
-  nem jelölt meg konkrét problémát (12 kliens) 

Problémák az elmúlt évben és azok változásai az elterelésben való részvétel 
óta 

A kérdőívben külön rákérdeztünk arra, hogy az elmúlt egy évben összességében – következményeivel 
együtt – mekkora problémát okozott a klienseknek a kábítószer‐fogyasztás. A válaszadás ebben az 
esetben is ötfokozatú skála segítségével történt. Az átlagérték azt mutatja, hogy az összes válaszadót 
figyelembe  véve  a  droghasználat  és  annak  következményei, mint  probléma  kisebb  volt  a  közepes 
értéknél (2,46). A részletesebb elemzés szerint azok aránya, akiknek a szerhasználat nem, vagy csak 
kisebb mértékben okozott gondot (a skálán az 1‐est és a 2‐est jelölték), a válaszadók több mint felét 
adták  (53,0%).  A  jelentősebb  problémát  jelzők  aránya  (a  4‐es  és  az  5‐ös  érték  jelölésével)  a 
válaszadók egyötödét tették ki. 
 
93. táblázat: Mekkora problémát okozott Önnek a droghasználat az elmúlt egy évben? 

Probléma mértéke  Kliensek száma  Százalék 

(1) Egyáltalán nem okozott problémát  81  26,8 

2  79  26,2 

3  58  19,2 

4  35  11,6 

(5) Jelentős problémát okozott  27  8,9 

Nem válaszolt  22  7,3 

Összesen:  302  100,0 
 
Az  előzőekben  elemzett  kérdések  az  elterelést  megelőző  időszakra  vonatkoztak.  Fontos  annak 
vizsgálata is, hogy az e problémák miatt létrejött helyzet változott‐e, amióta a kliens az elterelésben 
vesz részt. Az elterelés eredményességének megítélése szempontjából a válaszok kedvezőek, mivel a 
kliensek több mint a fele azt állította, hogy javult a helyzet, és ez az elterelésnek köszönhető (56,0%), 
s mindössze  egy  fő  gondolta  épp  az  ellenkezőjét,  nevezetesen,  hogy  az  elterelés  hatására  romlás 
következett  be.  További  egyötödük  szerint  is  javult  a  helyzetük  a  felsorolt  területeken,  de  ezt  a 
pozitív változást nem az elterelés eredményének  tulajdonították, mint ahogy  további két  fő  sem a 
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bekövetkezett  romlást.  A  kliensek majd  ötöde  szerint  a  helyzet  változatlan maradt,  azaz  se  nem 
javult, se nem romlott.  
 
94. táblázat: Változott a helyzet mióta elterelésre jár? 

Változás  Kliensek száma  Százalék 

Javult az elterelés hatására  169  56,0 

Javult, de nem az elterelés hatására  61  20,2 

Romlott az elterelés hatására  1  0,3 

Romlott, de nem az elterelés hatására  2  0,7 

Nem változott  55  18,2 

Nem válaszolt  14  4,6 

Összesen:  302  100,0 
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ELVÁRÁSOK, VÁRAKOZÁSOK AZ ELTERELÉSSEL KAPCSOLATBAN 

Az  elterelés  ugyan  választható  (és  egyértelmű  előnyei  miatt  általában  választott  is),  fontos 
megismerni  azokat  a  szükségleteket,  elvárásokat,  amelyeket  a  kliensek  az  eltereléssel  szemben 
támasztanak  annak megkezdésekor.46  Az  elvárások  kérdezése  során  nevesített  ötfokozatú  skálát 
használtunk, ahol az 1‐es azt jelentette, hogy az adott szempont egyáltalán nem volt fontos, az 5‐ös 
pedig azt, hogy nagyon fontos volt a kliens számára. 
 
Az  eredmények  alapján megállapítható,  hogy  az  eltereléstől  elsősorban  „elvárt  haszon”  a  börtön 
elkerülése.  Ezt a megállapítást nemcsak e kérdőíves kutatás eredményei, hanem a kliensekkel és az 
intézményvezetőkkel,  szakemberekkel  folytatott  mélyinterjúk  is  megerősítik.  A  kliensek  83,1%‐a 
nagymértékben,  vagy  teljes  mértékben  e  szempont  teljesülését  várja  az  eltereléstől,  ez  jelenti 
tulajdonképpen a legerősebb motivációt számukra az elterelésben való részvételre. 

 
46  A  kliensekkel  folytatott  mélyinterjúkból  tudjuk,  hogy  az  elterelést  megelőzően  szinte  semmilyen 
információval  nem  rendelkeznek  az  elterelés  intézményéről,  az  ott  kapott  szolgáltatásokról,  a  várható 
eredményekről stb., mivel ehhez nem kapnak segítséget az eljárás során pl. a rendőrségtől. Az elvárások – ha 
egyáltalán megfogalmazódnak – inkább már az elterelésre járás során alakulnak ki. 
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95. táblázat: Mit várt Ön az eltereléstől? 

Fontos, hogy...  Egyáltalán nem Kismértékben Közepesen  Nagymértékben
Teljes 

mértékben
Nem válaszolt Összesen: 

Elkerülje a börtönt  5,0 3,3 5,3  10,6 72,5 3,3 100,0 

Csökkenjen a droghasználata  19,9 12,6 17,9  13,9 32,1 3,6 100,0 

Abbahagyja a drogozást  22,5 13,9 13,6  10,9 35,4 3,7 100,0 

Javuljon az egészsége  25,8 11,3 13,9  13,2 31,1 4,7 100,0 

Csökkenjenek a lelki problémái  34,1 11,9 15,9  11,6 22,2 4,3 100,0 

Jobban tudja kezelni a mindennapos 
problémákat, konfliktusokat 

31,5 9,9 20,2  13,6 20,5 4,3 100,0 

Javuljanak a kapcsolatai a 
környezetével  30,5 10,9 18,5  12,3 23,8 4,0 100,0 
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Nem  jelentéktelenek  azonban  a  többi  dimenzióban megfogalmazott  elvárások  sem.  A  válaszadó 
kliensek  egyharmada,  vagy  több  mint  egyharmada  teljes  mértékben  fontosnak  tartja  azt,  hogy 
csökkenjen  a  droghasználata  (32,1%),  abbahagyja  a  drogozást  (35,4%),  illetve  hogy  javuljon  az 
egészsége (31,1%). (Csak emlékeztetőül ez utóbbihoz: az egészségi állapotukat tartották a kérdezett 
kliensek  a  legkevésbé  problematikusnak  az  elterelést  megelőzően,  ahhoz  képest  elvárásaik  e 
dimenzióval kapcsolatban már határozottabbak). Körülbelül egyötödük a mindennapos konfliktusok, 
problémák, a  lelki problémák, egynegyedük pedig a környezetükkel való kapcsolatuk  javulását várja 
nagyon  határozottan  az  eltereléstől.  Ha  az  ötfokozatú  skála  nagymértékben  és  teljes mértékben 
válaszkategóriáit  összevonjuk,  a  drogozás  abbahagyása  (46,3%),  a  drogfogyasztás  csökkentése 
(46,0%)  és  az  egészség  javulása  (44,3%) már  közelíti  a  válaszadók  felének  elvárásait.  E módszert 
követve a többi szemponttal szembeni elvárások is már a válaszadók több mint egyharmada számára 
fontossá válnak.  
 
A  skála másik végpontját  tekintve az  tapasztalható, hogy a válaszadók 34,1%‐a  számára egyáltalán 
nem  fontos szempont az elterelés során, hogy csökkenjenek a  lelki problémáik, 31,5%‐uknak, hogy 
jobban tudják kezelni a mindennapos konfliktusokat, és hogy  javuljon kapcsolatuk a környezetükkel 
(30,5%‐uknak).  Mivel  e  területeket  ezen  kérdezettek  nem  észlelik  problémásnak,  a  változtatási 
szándék  sem  fogalmazódik  meg  velük  kapcsolatban.  A  legkisebb  arányban  a  börtön  elkerülését 
„hagynák  figyelmen  kívül”  a  kérdezettek,  mivel  a  válaszadók mindössze  5,0%‐a  jelezte,  hogy  ez 
egyáltalán nem  fontos  szempont  a  számukra.  (Megjegyezzük, hogy  a  kliensi  kérdőívet önkéntesen 
kitöltők  között  voltak  olyan  személyek,  akik  a  kutatás  idején  börtönbüntetésüket  töltötték,  de 
arányuk nem érte el az 5%‐ot). 
 
Néhány kliens egyéb olyan szempontot is megadott, melyek elvárásaikat tükrözik: 
-  ingyen pszichológust biztosítsanak (1 kliens) 
-  bővüljenek az ismereteim (3 kliens) 
-  több pénzem maradjon (2 kliens)  
-  visszaszerezzem a jogosítványomat (1 kliens) 
-  más programokban is részt vehessek (1 kliens) 
-  segítséget (általában) (1 kliens) 
-  a szexuális életemmel kapcsolatos problémák megoldódását (1 kliens)  
-  a kapcsolatteremtés javulását (1 kliens) 
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EREDMÉNYEK,  AZ  ELTERELÉSSEL  KAPCSOLATOS  ELVÁRÁSOK,  VÁRAKOZÁSOK 

TELJESÜLÉSE 

Az elterelés hasznossága 

Az elterelés hasznosságának megítélését néhány dimenzió kiválasztásával kívántuk mérni, és emellett 
lehetőséget  adtunk  arra  is  a  kérdőívet önkéntesen  kitöltőknek,  hogy  saját maguk  jelöljenek olyan 
szempontokat, amelyek e célokat szolgálhatják. A mérés nevesített ötfokozatú skálán történt, ahol az 
1‐es azt jelentette, hogy az adott szempont egyáltalán nem járul hozzá az elterelés hasznosságához, 
az  5‐ös  pedig  azt,  hogy  teljes mértékben.  (A  kérdést  csak  azoknak  kellett megválaszolniuk,  akik 
legalább hat alkalommal voltak már kezelésen vagy foglalkozáson. Ez 253 főt jelentett.) 
 
Az  elterelést  a  kliensek  abban  tartják  a  leginkább  hasznosnak,  hogy  csökkent  a  droghasználatuk. 
Legalábbis a kérdésre válaszolók majd fele (49,0%) nyilatkozott ebben az értelemben, azaz teljesen, 
vagy nagymértékben értett egyet ezzel az állítással. Ezt a szempontot követte az, hogy az elterelés 
következtében a válaszadók 38,2%‐nak javult kapcsolata környezetével, pozitív irányban változott az 
egészségük  (35,0%‐uknak),  jobban  tudják  kezelni  mindennapos  konfliktusaikat  (34,6%‐uk),  és 
csökkentek lelki problémáik is (31,7%‐uknak). 
 
Ha a  skála „másik végéről” vizsgáljuk ugyanezen  tényezőket, megállapítható, hogy a droghasználat 
csökkenését kivéve a többi – előzőekben említett – tényezőnél relatíve magas azon kliensek aránya, 
akik szerint azok egyáltalán nem, vagy csak kismértékben járulnak hozzá az elterelés – kliensek által 
észlelt – hasznosságához. 
 
96. táblázat: Mennyire tartja hasznosnak az elterelést az alábbi szempontok szerint? 

Szempont 
Egyáltalán 

nem 
Kismértékben Közepesen

Nagy 
mértékben

Teljes 
mértékben 

Összesen: 

Csökkent a 
droghasználata 

14,2  14,6 22,1 15,4 33,6  100,0 

Javult az egészsége  31,9  17,9 15,1 15,5 19,5  100,0 

Csökkentek a lelki 
problémái 

31,7  14,2 22,4 14,6 17,1  100,0 

Jobban tudja kezelni a 
mindennapi problémáit, 
konfliktusait 

26,3  13,9 25,1 16,7 17,9  100,0 

Javultak a kapcsolatai a 
környezetével 

22,7  15,5 23,5 19,1 19,1  100,0 

 
Néhányan  egyéb  szempontokat  is megfogalmaztak,  amelyek  segítik  azt,  hogy  elterelésük  hasznos 
legyen, vagy éppen annak „haszontalanságát” hangsúlyozták. E válaszok az alábbiak: 
-  bővültek az ismereteim (5 kliens) 
-  nem drogoztam (1 kliens) 
-  jól éreztem magam (1 kliens) 
-  hasznos a fiataloknak (1 kliens) 
-  önbizalmat adott (1 kliens) 
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-  egyéni beszélgetések (1 kliens) 
-  munkahelyet talált (1 kliens) 
-  sok pénzbe kerül (1 kliens) 
-  haszontalan (1 kliens) 

Az elterelésre vonatkozó előírások betartása, illetve ezek rugalmas 
alkalmazása 

Az  eltereléssel  kapcsolatban  megvizsgáltuk,  hogy  az  elterelésre  vonatkozó  bizonyos  előírásokat 
mennyire  szigorúan  vagy  éppen  rugalmasan  alkalmazzák  az  intézmények,  illetve  az  ott  dolgozó 
szakemberek.  
 
97. táblázat:  Mennyire  tartja  rugalmasnak  az  elterelést,  amiben  részt  vesz,  a  következő  szempontok 

szerint? 

Mennyire tartja 
rugalmasnak... 

Igen, 
többször is 

Igen, 
egyszer 

Soha 
Nem 

válaszolt 
Összesen: 

Előfordult‐e, hogy nem tudott 
személyesen megjelenni, 
hanem telefonon beszélt az 
elterelést végzőkkel, és így is 
leigazolták azt az alkalmat?  

2,3 8,9 87,1 1,7  100,0 

Előfordult‐e, hogy nem mindig 
kellett kitölteni a 
kéthetenkénti 2 órát, vagy a 
heti 60 percet? 

11,9 16,2 69,5 2,3  100,0 

Előfordult‐e, hogy 30 napnál 
hosszabb hiányzás esetén 
előröl kezdték az elterelést? 

2,6 19,6 77,8 0,0  100,0 

*Megjegyzés: Az eloszlás csak azokra vonatkozik, akik 30 napnál többet hiányoztak (50,7%). 

 
Az elterelésben résztvevő és e kutatás során megkérdezett kliensek döntő többségével (87,1%) soha 
nem  fordult  elő,  hogy  nem  tudott  személyesen  megjelenni  az  elterelésen  és  telefonos 
bejelentkezését leigazolták volna. A válaszadók 11,2%‐ával azonban már megtörtént ilyen eset – egy 
vagy több alkalommal. A telefonos bejelentkezések „leigazolása” tehát nem széles körben elterjedt 
gyakorlat az elterelésben. 
 
Ugyancsak nem  jellemző  az, hogy  „nem mindig  kell  kitölteni  a  kéthetenkénti 2 órát,  vagy heti 60 
percet”  (69,5%‐uk  szerint ez  soha nem  fordult elő). Az adatok alapján mégis gyakoribb azonban e 
tekintetben az  intézmények eljárása, mivel a kliensek 16,2%‐a szerint ez egyszer,  további 11,9%‐uk 
szerint viszont  többször  is előfordult már mióta elterelésre  járnak.  (Erről a szakemberek  is említést 
tettek  a  velük  készült  interjúkban,  nevezetesen,  ha  értelmesen  nem  lehet  kitölteni  az  időkeretet, 
nem szokták erőltetni annak teljes betartását.) 
 
Az elterelés  jelenlegi  szabályozása  szerint a kliens két megjelenése között nem  telhet el 30 napnál 
hosszabb idő, különben újra kell kezdenie az elterelést. A válaszokat tekintve látható, hogy a kliensek 
fele  (153  fő,  50,7%) megszegte  ezt  a  szabályt.  E  153  főből  119‐nél  (77,8%)  nem  kezdték  újra  az 
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elterelést,  30  főnél  (19,6%)  egyszer,  négy  főnél  (2,6%)  kétszer  is  elölről  kezdték  az  elterelést  a 
hiányzásra vonatkozó szabály be nem tartása miatt.  

Az elterelés egyéb jellemzőinek értékelése 

Az elterelést már ezidáig  is  sokféle  szempont  szerint értékeltettük a kliensekkel. Ezek mellett még 
néhány más dimenziót  is beépítettünk a kérdőívbe, és arra kértük a megkérdezetteket, hogy ezt az 
értékelést  saját  tapasztalataik  alapján  végezzék  el.  Az  értékelés  abból  állt,  hogy  az  általunk 
megfogalmazott állításokkal való egyetértés fokát kellett a klienseknek jelölniük.  
 
A  következő  táblázatból  jól  látható,  hogy  az  állítások  közül  azzal  értettek  teljes mértékben  egyet 
(tartották  igaznak)  a  legnagyobb  arányban  (73,5%‐uk)  a  kérdezettek,  hogy  „az  elterelést  végzők 
segítőkészek”. Ettől lényegesen elmaradva, de még mindig a többségük (53,6%) teljes egyetértésével 
találkozott az a szempont, hogy „az adminisztráció egyszerűen zajlik” (másként úgyis fogalmazhatjuk, 
hogy  kliensbarát  az  adminisztráció). A  válaszadók majdnem  fele  (48,3%) pedig még  az  „időpontok 
egyeztetése rugalmas” állítást is teljes mértékben elfogadta.  
 
A válaszadók kétötöde (39,7%) teljes mértékben  igaznak tartotta azt a kijelentést, hogy érdekesek a 
foglalkozások, egynegyedük  (24,5%) „sok újat  tanul az elterelésen,  illetve közel negyedük „szívesen 
jár  a  foglalkozásokra”  (23,5%)  és  „az  elterelést  szemléletformáló  hatásúnak”  tartja  (23,2%).  A 
kliensek egyötöde azzal ért teljesen egyet, hogy „jó találkozni másokkal, akiknek hasonló problémáik 
vannak”.  
 
Kedvező tény az elterelés intézményrendszerére vonatkozóan, hogy a válaszadók mindössze 12,6%‐a 
ért  teljes mértékben egyet azzal, hogy „teljesen  felesleges az egész elterelés, az egyetlen értelme, 
hogy megússza a büntetést.” Ez utóbbi állítás inverze viszont magas egyetértéssel találkozott, azaz a 
válaszadók 37,4%‐a egyáltalán nem tartotta  igaznak ezt az állítást, s további 18,5 %‐uk is az „inkább 
nem  igaz” válaszlehetőséget  jelölte (együtt: 55,9%). Ez azt  jelenti, hogy a szakemberek aggodalmai, 
miszerint  az  eltereltek  egyetlen  célja  a  börtönbüntetés  elkerülése,  és  ennek  teljesüléséhez  kötik 
gyakran  –  a  kliensek  szempontjából  –  egyedül  az  elterelés  hasznosságát,  eredményességét,  nem 
látszanak teljesen megalapozottnak.  
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98. táblázat: Értékelje az elterelést az alábbi szempontok szerint 

Szempontok 
Egyáltalán 
nem igaz 

Inkább nem 
igaz 

Igaz is meg 
nem is 

Inkább igaz 
Teljes 

mértékben 
igaz 

Nem válaszolt  Összesen: 

Érdekesek a foglalkozások  5,0  2,0  18,9  31,1  39,7  3,3  100,0 

Sok újat tanul az elterelésen  7,3  5,3  34,1  25,8  24,5  3,0  100,0 

Jó találkozni másokkal, akiknek 
hasonló problémái vannak 

22,2  15,9  22,2  16,6  18,2  5,0  100,0 

Az elterelés szemléletformáló 
hatású 

8,6  10,9  27,5  26,8  23,2  3,0  100,0 

Az időpontok egyeztetése 
rugalmas 

3,6  5,0  13,2  26,5  48,3  3,3  100,0 

Az elterelést végzők segítőkészek  1,3  1,7  4,6  15,6  73,5  3,3  100,0 

Az adminisztráció egyszerűen 
zajlik 

2,0  3,6  9,9  27,2  53,6  3,6  100,0 

Teljesen felesleges az egész 
elterelés, az egyetlen értelme, 
hogy megússza a büntetést 

37,4  18,5  20,9  7,0  12,6  3,6  100,0 

Szívesen jár a foglalkozásokra  8,3  9,9  32,8  21,5  23,5  4,0  100,0 

Általában nincs kedve menni, de 
amikor már itt van akkor végül 
hasznosnak bizonyul 

20,2  12,6  29,5  20,2  13,6  4,0  100,0 
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Együttműködési hajlandóság 

Az  elterelés megítélését,  az  azzal  való  elégedettséget  nagymértékben  befolyásolja,  hogy maguk  a 
kliensek mennyire  hajlandóak  együttműködni  a  rendszerben  dolgozókkal.  A  klienseket  ezért  arra 
kértük, hogy saját maguk jellemezzék együttműködési hajlandóságukat. 
A  válaszadók 60,3%‐a nagyon  együttműködőnek definiálta magát  (és  az ötfokozatú  skálán  az 5‐ös 
értéket  jelölte).  “Négyest”  adott  magának  további  23,2%‐uk,  e  két  csoport  tehát  együttesen  az 
együttműködők  csoportjához  sorolható.  Egytizedük  –  a  saját  maguk  által  adott  minősítésük 
értelmében – csak “a hármas” osztályzatot érdemli, míg 5,3%‐a válaszadóknak a nem együttműködő 
kategóriába sorolta magát. A saját együttműködésre vonatkozó válaszokból számított átlag: 4,38. 
 

99. táblázat: Hogyan  jellemezné az együttműködési hajlandóságát az elterelést végzőkkel? Osztályozzon 
ismét 1‐5‐ig: az 1‐es jelentse, ha egyáltalán nem tartja magát együttműködőnek, az 5‐ös, hogy nagyon 
együttműködő. 

Mennyire 
együttműködő? 

Fő  Százalék 

1 nem együttműködő  4  1,3 

2  12  4,0 

3  31  10,3 

4  70  23,2 

5 nagyon együttműködő 182  60,3 

Nem válaszolt  3  1,0 

Összesen:  302  100,0 
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DROGFOGYASZTÁS ÉS DOHÁNYZÁS AZ ELTERELÉS IDEJE ALATT 

Drogról való leszokás és a droghasználat változása 

A megkérdezett kliensek többsége, 57,9%‐a tervezte, hogy teljesen abbahagyja a droghasználatot az 
elterelés segítségével. További egyötödük nem  tervezte ugyan a  teljes absztinenciát, de örülne, ha 
sikerülne elérnie. Ez együttesen azt  jelenti, hogy a válaszadók négyötöde (79,1%) szeretné, ha abba 
tudná  hagyni  a  kábítószer‐fogyasztást  az  elterelés  segítségével,  és  csak  kisebb  –  de  számottevő  – 
részük (16,9%) zárkózik el ettől.  
 
100. táblázat:  Tervezte‐e, hogy teljesen abbahagyja a drogozást az elterelés segítségével? 

Tervezte‐e...  Fő  Százalék 

Nem  51  16,9 

Nem, de ha mégis sikerül, örülne neki  64  21,2 

Igen  175  57,9 

Nem válaszolt  12  4,0 

Összesen:  302  100,0 
 

A szakemberek körében folytatott mélyinterjúk tapasztalatai alapján fontos kérdés lehet az elterelés 
sikerességének,  hatékonyságának  megítélése  szempontjából,  hogyan  alakul  a  kliensek 
drogfogyasztása az elterelés ideje alatt. Az elterelésben és e kutatásban részt vevő kliensek majd fele 
(47,7%‐a) saját bevallása alapján egyáltalán nem  fogyaszt drogot az elterelés  ideje alatt, 34,8 %‐uk 
kevesebbet, mint  az  elterelés  előtt,  és  5,6%‐uknak  pedig  nem  változtak  a  fogyasztási  szokásai.  A 
többet fogyasztók száma mindössze 3 fő (a kérdezettek 1%‐a). Változó drogfogyasztást (hol többet, 
hol kevesebbet) jelzett 7,9%‐uk, és nem válaszolt a kérdésre 9 fő.  
 
101. táblázat: Hogyan jellemezné drogfogyasztását az elterelés ideje alatt? 

Elterelés alatti drogfogyasztás  Fő  Százalék 

Egyáltalán nem fogyaszt drogokat  144  47,7 

Kevesebbet fogyaszt, mint az elterelés előtt  105  34,8 

Többet fogyaszt, mint az elterelés előtt  3  1,0 

Változó, hol többet, hol kevesebbet fogyaszt  24  7,9 

Nem változott, ugyanannyit fogyaszt, mint az 
elterelés előtt 

17  5,6 

Nem válaszolt  9  3,0 

Összesen:  302  100,0 
 

A droghasználathoz való hozzáállásuk  változásáról a kliensek majd háromnegyede  (72,5%)  számolt 
be,  egynegyedük  (24,8%)  számára  azonban  nem  járt  (még)  ilyen  hatással  az  elterelés  (a  nem 
válaszolók aránya 2,6% volt e kérdés kapcsán). 
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Dohányzási szokások, és annak változása az elterelés ideje alatt 

A  kutatás  során megkérdezett  kliensek  többsége  (70,2%‐a)  rendszeresen  dohányzik.  Ez  az  arány 
lényegesen  magasabb  a  rendszeresen  cigarettázók  hazai  népességben  regisztrált  arányánál.  Az 
elterelésre  járók majd  fele naponta kevesebb, mint egy, 16,2%‐a viszont  több mint egy  csomaggal 
szív el, miközben 4,3%‐uk hetente néhányszor gyújt rá. Ennél ritkábban szív 8,3%, míg a  leszokottak 
aránya 7,3%. Alacsonynak tekinthető azok részaránya, akik soha nem dohányoztak (13,6%). 

 

102. táblázat: Szokott‐e Ön (hagyományos dohánnyal töltött) cigarettát szívni? 

Szokott‐e...  Fő  Százalék 

Igen, naponta kevesebb, mint 1 csomaggal  150  49,7 

Igen, naponta több mint 1 csomaggal  49  16,2 

Igen, hetente néhányszor  13  4,3 

Ritkábban  25  8,3 

Régebben dohányzott, de már leszokott  22  7,3 

Nem, soha nem dohányzott  41  13,6 

Nem válaszolt  2  0,7 

Összesen:  302  100,0 
 

Az  elterelés  nemcsak  az  illegális,  hanem  a  legális  drogok  fogyasztására  is  hatással  lehet.  A 
mélyinterjús  kutatásban  megkérdezett  szakemberek  egy  része  már  azt  is  az  elterelés  egyik 
eredményének  tekinti, ha az  illegális  szerekről a  legálisakra  sikerül  “átszoktatni” a klienseket, még 
akkor  is,  ha  ezeknek  is  van  egészségkárosító  hatásuk. Más  szakemberek  reményei  (e  vélemények 
elenyésző  számban  jelentek  meg  ugyan)  mindenféle  tudatmódosító  szer  használatának 
csökkentéséhez  kapcsolódnak.  Az  eltereltek  –  e  várakozásokkal  szemben  –  nem  változtattak 
lényegesen  dohányzási  szokásaikon  az  elterelés  ideje  alatt  a  kérdezés  időpontjáig  (59,6%‐uk 
ugyanannyit szív). Kevesebb fogyasztásról 16,2%‐uk, többről 4,3%‐uk számolt be. 
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103. táblázat: Változtak‐e a dohányzási szokásai, mióta elterelésre jár? 

Változtak‐e...  Fő  Százalék 

Igen, kevesebbet szív  49  16,2 

Igen, többet szív  13  4,3 

Nem, ugyanannyit szív  180  59,6 

Nem válaszolt  60  19,9 

Összesen:  302  100,0 

AZ ABSZTINENCIA  IRÁNTI  IGÉNY, A  FOGYASZTÁSBÓL ADÓDÓ  PROBLÉMÁK  ÉS AZ 

ELTERELÉS HASZNOSSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 

A  kutatás  során  megvizsgáltuk,  hogy  a  kliensek  absztinenciával  kapcsolatos  hozzáállása  milyen 
összefüggést mutat a szerhasználat okozta problémák előfordulásával. A vizsgálat eredménye szerint 
nem mutatható ki összefüggés a  szerhasználat okozta problémák mértéke és a kliensek állapotbeli 
javulása között. Másképpen fogalmazva: a kliensek állapota – a drogfogyasztásból adódó problámák 
nagyságától függetlenül – egyformán alakult.  
 
A következő  táblázat alapján azt mondhatjuk, hogy a  leszokási  szándék  inkább azokra a kliensekre 
jellemző, akiknek a mindennapi életük során nagyobb problémát okozott a droghasználat. A jelentős 
problémával küzdő válaszadók közel kétharmada  (65%)  tervezte, hogy  felhagy a drogfogyasztással. 
Azoknál, akiknél nem vagy közepes mértékben okozott „csak” gondot a droghasználat, ez az arány 
55% és 59% között alakult. Látható továbbá az is, hogy a jelentős problémával küzdők egyharmados 
(30%) arányt  tesznek  ki azok között, akik nem  tervezték ugyan a  leszokást, de nem  zárkóztak el e 
lehetőség elől sem. Ezzel szemben azok a kliensek, akiknek közepes mértékben vagy kevésbé okozott 
problémát a droghasználat, kisebb arányban képviseltetik magukat ebben a csoportban. 
 
104. számú táblázat: A szerhasználat okozta problémák és a leszokási szándék alakulása 47 

Állapot 
Nem okozott 
problémát 

Közepes mértékben 
okozott problémát 

Jelentős problémát 
okozott 

Nem tervezte, hogy leszokik  20.5%  24.1%  5.0% 

Nem tervezte, hogy 
leszokik, de örülne neki 

20.5%  20.7%  30.0% 

Tervezte, hogy leszokik  59.0%  55.2%  65.0% 

 
Azoknak  a  válaszadóknak,  akik  nem  tervezték,  hogy  abbahagyják  a  droghasználatot  az  elterelés 
segítségével,  kisebb  problémát  okozott  a  drogfogyasztás  az  adatfelvétel  előtti  egy  évben  (átlag: 

                                                            
47 A „nem okozott problémát” és a „közepes mértékben okozott problémát” kategória értékei nem térnek el 
szignifikánsan egymástól. 
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2,0)48, mint azon kliensek esetében, akik szeretnének  felhagyni a szerhasználattal  (átlag: 2,5), vagy 
nem tervezték az absztinenca elérését, de örülnének, ha sikerülne elérni (átlag: 2,7). 
 
Az elterelés hasznosságát a droghasználat csökkentésének szempontjából  is értékelték a kliensek.49 
Az elterelést e szempontból teljes mértékben vagy nagymértékben hasznosnak tartó válaszadók több 
mint kétharmada –  saját bevallása  szerint – egyáltalán nem  fogyaszt drogot, mióta elterelésre  jár, 
ami  lényegesen  magasabb,  mint  az  elterelést  a  droghasználat  csökkenése  szempontjából  csak 
közepesen vagy annál kevésbé hasznosnak ítélők esetében regisztrált arány.  
 
18. ábra:  Az  elterelés  hasznossága  a  droghasználat  csökkenése  szempontjából  és  az  elterelés  alatti 

drogfogyasztás összefüggése 

 

ISKOLAI PREVENCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

A  káros,  kockázatvállalói  magatartásokkal  kapcsolatos  prevenció  egyik  legfontosabb  színtere  az 
iskola. Az  általános  iskolában  és  a  középiskolában  a  drogprevenció  általában  kiemelt  figyelemben 
részesül az utóbbi években. Feltehetően az elterelésben részt vevő kliensek jelentős része – már csak 
életkora miatt is – ezeken az iskolai prevenciós foglalkozásokon részt vett egy vagy több alkalommal. 
E  hipotézisünk  igazolására  tettük  fel  azt  a  kérdést,  hogy  e  két  intézménytípusban  a  kérdezettek 
vettek‐e részt és hány alkalommal olyan órán vagy rendezvényen, ahol kábítószerekről esett szó. A 
táblázatból is látható, hogy az elterelésben részt vevő megkérdezettek nem jelentéktelen része vagy 
nem vett részt  ilyen rendezvényen (17,5,  illetve 15,0% a két  iskolatípusban), vagy nem emlékszik rá 
(16,2 és 12,9%), hogy ez megtörtént volna vele. Egynegyedük mind az általános  iskolában, mind a 
középiskolában  legalább egy alkalommal volt részese  ilyen prevenciós eseménynek, míg kb. 40%‐uk 
többször is. 
 

                                                            
48  Ötfokozatú  skálán  számított  átlag  (5‐ös  skálaérték:  jelentős  problémát  okozott  a  droghasználat,  1‐es: 
egyáltalán nem okozott problémát). A kérdés kapott válaszok alapmegoszlását a 94. táblázat tartalmazza. 
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49 Az alapadatokat lásd a 97. táblázatban. 
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105. táblázat: Részt vett‐e valaha olyan iskolai órán vagy rendezvényen, ahol szó volt a kábítószerekről? 

Részt vett‐e...  Soha  Egyszer  Többször 
Nem 

emlékszik 
Nem 

válaszol 
Összesen: 

általános iskolában   17,5  26,5 37,7 16,2 2,0  100,0 

középiskolában 
(szakközépiskolában, 
szakiskolában, 
gimnáziumban) 

15,0  26,2 43,2 12,9 2,7  100,0* 

*Megjegyzés: 8 fő (a kliensek 2,6%‐a) nem járt középiskolába. 

Figyelemre méltó,  hogy  az  ezeken  az  órákon,  rendezvényeken  töltött  időt  a  válaszadók  70,2%‐a 
hasznosnak  tartotta,  amiatt,  hogy  pl.  új  ismeretekhez  jutott  vagy,  hogy  felhívták  a  figyelmét  a 
kábítószerekkel kapcsolatos kockázatokra stb. 
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A  KLIENS  SZŰKEBB‐TÁGABB  KÖRNYEZETÉNEK  HOZZÁÁLLÁSA,  REAKCIÓJA  AZ 

ELTERELÉSHEZ 

Az elterelés eredményességét nagymértékben befolyásolja a szűkebb‐tágabb környezet reakciója az 
elterelésre.  A  támogatói  attitűd  segítheti,  az  elutasító,  vagy  közömbös  pedig  akadályozhatja  az 
elterelés  hatékonyságát  annak  révén,  hogy  az  elterelt  kliensre  ez milyen  hatással  van. A  kliensek 
környezetéhez a közeli családtagokat, a barátokat, a közeli ismerősöket, valamint a munka‐, illetve a 
diáktársakat soroltuk.  
 
Az elterelt válaszadók leginkább a közeli családtagokra támaszkodhatnak, mivel a kliensek mindössze 
12,8%‐a  esetében  nem  tudnak  arról  a  családtagok,  hogy  elterelésen  vesznek  részt.  Ez  az  arány  a 
barátok  esetében  sem  sokkal  magasabb  (14%),  ám  lényegesen  emelkedik  a  munkatársak  vagy 
diáktársak  vonatkozásában.  A  szoros  kötődést  a  közeli  családtagokkal  az  is  mutatja,  hogy  e 
családtagok 61,6%‐a segítőleg,  támogatólak áll az elterelés során a kliens mellé, míg a barátoknak, 
közeli ismerősöknek már alig a feléről mondható el mindez, és a munkatársaknak vagy barátoknak is 
csak valamivel több, mint egynegyedéről (26,8%).  
 
106. táblázat: Hogy viselkednek Önnel a munkatársai vagy diáktársai, a barátai, közeli  ismerősei,  illetve 

közeli családtagjai, mióta elterelésre jár? (%)50 

Közvetlen környezet viszonyulása 
Munkatársak 

vagy diáktársak 
Barátok, közeli 

ismerősök 
Közeli 

családtagok 

Segítő, támogató a hozzáállásuk  26,8  49,7  61,6 

Közömbösen viselkednek  25,4  24,3  16,2 

Elutasítóan viselkednek  2,1  1,7  2,0 

Egyéb  9,3  9,3  6,4 

Nem tudják, hogy elterelésre jár  33,7  14,0  12,8 

Nem válaszolt  2,7  1,0  1,0 

Összesen: 
100,0 

(291 fő) 
100,0 

(300 fő) 
100,0 

(297 fő) 
 
Az elutasító viselkedés nem  jellemző egyik vizsgált – a kliensek környezetéhez  tartozó –  csoportra 
sem (1,7‐2,1% között mozog a kérdezettek által észlelt elutasító viselkedés), a közömbösség azonban 
ismét  „távolságfüggő”. A  családtagokra kevésbé  jellemző ez az attitűd  (a kliensek 16,2%‐a észlelte 
családtagjai  körében),  míg  a  barátok,  közeli  ismerősök,  valamint  a  munka‐  és  diáktársak  kb. 
egynegyede  jellemezhető  közömbösséggel  az  elterelés  kapcsán.  Fel  kell  azonban hívni  a  figyelmet 
arra, hogy relatíve magas az egyéb válaszokat megfogalmazók aránya (6,4‐9,3% között).  
 
Azok  a  kliensek,  akik  nem  tudták  egyik  felkínált  válaszkategóriába  sem  egyértelműen  besorolni 
viszonyukat  az  előzőekben  vizsgált  csoportokkal,  nyitott  kérdésre  adott  válaszok  segítségével  is 
megfogalmazhatták, hogyan viselkednek velük e csoportok, amióta elterelésre járnak.  
                                                            
50  A  környezet  viszonyulásának  elemzésekor  csak  azok  válaszait  vettük  figyelembe,  akikre  érdemben 
vonatkoztak a  kérdések. A  vonatkozó  kérdéseknél  tehát kizártuk azokat, akik nem dolgoznak  vagy  tanulnak, 
tehát nincsenek munkatársaik / diáktársaik (11 fő), akiknek nincsenek közeli barátai, ismerősei (2 fő) és akiknek 
nincsenek, közeli családtagjai vagy nem tartják velük a kapcsolatot (5 fő). 
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Közeli  családtagokra  vonatkozó egyéb  választ 17  fő adott, akik  közül a  legtöbben annyit  jegyeztek 
meg,  hogy  a  kapcsolatuk  változatlan  (9  fő).  Három  kliens  azt  emelte  ki,  hogy  őt  nem  szeretik  a 
családban, a többi válasz egy‐egy főnél fordult elő: „nem drogozom”, „megértik”, „nem örülnek, hogy 
ügyem van”, „senkinek semmi köze hozzá” stb. 
 
A  barátokkal,  közeli  ismerősökkel  kapcsolatos  egyéb  válaszok  is  differenciáltak  (28  fő  adott  e 
csoporttal kapcsolatban egyéb választ), mely válaszok többsége (19 esetben) azt hangsúlyozta, hogy 
nem változott (az egyébként is jó) kapcsolatuk. A többi válasz a közömbös hozzáállást erősíti meg (5 
válasz),  illetve  egy  válaszadó  azt  jelezte,  hogy  éppen  az  elterelésen  szerzett  új  ismereteket  a 
barátairól. 
 
A munkatársak,  diáktársak  hozzáállására  vonatkozó  egyéb  válaszok  (összesen  27)  többsége  is  –  a 
barátokhoz, közeli ismerősökhöz hasonlóan – a kapcsolatok változatlanságát emelte ki. Ilyen értelmű 
választ  fogalmazott meg  a  kliensek  közül  19  fő.  A  többi  válasz  egyedi,  a  közömbös  hozzáállástól 
kezdve a “viccesnek találják” megfogalmazáson keresztül a “mindenki drogozik” válaszokig terjednek 
e lehetőségek. 
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AZ ELTERELÉSSEL KAPCSOLATOS ELÉGEDETTSÉG ÉS A VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK 

Az eltereléssel való elégedettség 

A kvalitatív és a kvantitatív kutatások eredményei egyaránt azt támasztják alá, hogy az eltereléssel a 
rendszerbe  bekerülő  kliensek  többnyire  elégedettek. A  kérdőíves  kutatásban  az  ötfokozatú  skálán 
mért elégedettséget az alábbiak jellemzik: a válaszadók több mint fele teljes mértékben elégedett (5‐
öst adott a skálán), és 28,1%‐uk ha nem is teljes, de elégedettségét fejezte ki a 4‐es érték jelölésével. 
E kettő együtt 79,1%, azaz megállapítható, hogy a többségük elégedett az eltereléssel (a mélyinterjús 
kutatásból  tudjuk,  hogy  ezen  elégedettség  legfontosabb  összetevője  a  rendszerben  dolgozók 
humánus  hozzáállása,  és magas  szakmai  színvonalú munkája).  Közepesen  elégedett  15,9%‐uk,  és 
mindössze a kliensek 4%‐a fejezte ki elégedetlenségét az eltereléssel kapcsolatban. Az elégedettségre 
vonatkozó válaszokból számított átlag: 4,25. 
 

107. táblázat: Mindent összevetve, mennyire elégedett az eltereléssel? Osztályozzon, ahogy az iskolában 
szokás. Jelölje az 1‐es szám bekarikázásával, ha egyáltalán nem, és az 5‐össel, ha teljes mértékben.  

Mindent összevetve...  Fő  Százalék 

1 egyáltalán nem  7  2,3 

2  5  1,7 

3  48  15,9 

4  85  28,1 

5 teljes mértékben  154  51,0 

Nem válaszolt  3  1,0 

Összesen:  302  100,0 

Változtatási javaslatok 

A  válaszadó  klienseknek  arra  is  lehetőségük  volt,  hogy  javaslatot  tegyenek  az  elterelés 
eredményességének  javítása érdekében. E nyitott kérdésre 22 kliens adott választ. E válaszokat az 
alábbi kategóriákba soroltuk be. 
 
Gyakoriság, rugalmasság: 
-  gyakrabban, ne kéthetente, hanem hetente legyenek a foglalkozások (2 említés) 
-  magánterápiák, csoportos terápiák sűrűbbé tétele (1 említés) 
-  ritkábban kelljen megjelenni (1 említés) 
-  rugalmasság növelése a cél érdekében (1 említés) 
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Foglalkozás vagy terápia típusa:  
-  egyéni foglalkozások, személyes elbeszélgetések (2 említés) 
-  egyéni foglalkozások bővítése (1 említés) 
-  kellenének csoportfoglalkozások (1 említés) 
 
Legalizálás vagy szigorítás:  
-  legalizálná a könnyű drogokat (1 említés) 
-  semmi szükség elterelésre (1 említés) 
-  szigorítanám a törvényt, mert „sokan úgy járnak ide, mint a közértbe” (1 említés) 
 
Saját hozzáállásán, szemléletén változtatna: 
-  szemléletén változtatna (1 említés) 
-  meggyőzi magát, hogy „a drog nem jó dolog” (1 említés) 
 
Egyéb, egyedi válaszok: 
-  legyen változatos (1 említés) 
-  jó időben kültéri foglalkozások is lehetnének (1 említés) 
-  vizeletvizsgálat  külön megjelölés nélkül (1 említés) 
-  beszélgetés arról, hogy a börtönből való kiszabadulás után hogyan tegyék le végleg a kábítószert (1 említés) 
-  IV. biztonsági fokozatban a személyes kommunikációnak korlátolt lehetőségei vannak (1 említés) 
-  sok mindenen változtatna, de nem fejtette ki, hogy min és hogyan („ide nem fér ki“) – 1 fő 
-  kitöltötte a kérdést, de teljesen elégedett, nem változtatna semmin – 2 fő  
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VII. MÉLYINTERJÚK INTÉZMÉNYVEZETŐKKEL, ELTERELÉST 
VÉGZŐ SZAKEMBEREKKEL ÉS ELTERELÉSBEN RÉSZT VEVŐ 

KLIENSEKKEL 
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BEVEZETÉS 

Az  „Elterelés  hatásosságának  vizsgálata”  című  kutatás  részeként  2009.  májusában  mélyinterjúk 
készültek elterelést végző  intézményeknél  intézményvezetőkkel vagy szakmai vezetőkkel, elterelést 
végző  szakemberekkel,  valamint  elterelésben  részt  vevő  kliensekkel. A megkérdezett  intézmények 
kétharmada  vidéki,  egyharmada  budapesti  intézmény  volt.  A megkeresett  intézmények  kétötöde 
mindhárom  elterelés  típust  végzi,  további  kétötödükben  viszont  csak  megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatást folytatnak. A minta egy‐egy tizedét azok az  intézmények tették ki, amelyek kábítószer‐
függőséget  gyógyító  kezelést  és  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátást,  illetve  megelőző‐
felvilágosító  szolgáltatást  és  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátást  biztosítanak  a  kliensek 
számára. Nemcsak tevékenységüket tekintve voltak sokszínűek az intézmények, hanem fenntartóikat 
tekintve  is:  az  integrált  intézményektől  a  civil  és  egyházi  szervezeteken  keresztül  egy  forprofit 
intézményig  bezárólag  vettek  részt  szolgáltatók  a  kutatásban.  Az  intézmények  kiválasztásakor 
különös  hangsúlyt  fektettünk  arra,  hogy  olyan  szervezeteket  kérdezzünk  meg,  amelyek  jelentős 
számú elterelést végeznek évente.  

A kutatás célja 

A kvalitatív kutatás célja kettős volt: 
1. az  interjúk  segítségével átfogó képet kapjunk az elterelésről három kulcsszereplő  szemszögéből: 
nevezetesen az elterelést végző intézmények vezetőitől, az intézményekben dolgozó szakemberektől 
és az elterelésben részt vevő kliensektől; 
2. a kutatás másik célja az volt, hogy előkészítse a kvantitatív (kérdőíves) vizsgálatot, azaz a kutatás 
során  használatos  kérdőívek  fejlesztéséhez  járuljon  hozzá  (a  kvantitatív  vizsgálat  az  előzőekben 
említett célcsoportok körében, teljes körűen, az elterelésben érintett intézményekben történt). 
 
A mélyinterjúk tematikáját egyeztettük a kábítószerkérdésben elismert szakemberekkel, figyelembe 
véve  észrevételeiket,  szakmai  javaslataikat.  A  mélyinterjú  vezérfonalát  (az  interjú  során  feltett 
kérdéseket)  lásd  a  VIII.1.  és  a  VIII.2.  számú mellékletben.  A megkérdezetteknek megfelelően  két 
típusú  vezérfonal  készült:  az  egyik  az  intézményvezetők  vagy  szakmai  vezetők,  valamint  elterelést 
végző szakember interjúalanyok számára, a másik az eltereltek számára.  
 
A megkeresett  szervezeteknél  az  intézmény  vezetőjével  vagy  szakmai  vezetőjével,  egy  elterelést 
végző  szakemberrel,  valamint  egy  klienssel51  beszélgettünk.  A  mélyinterjúk  az  intézmények 
székhelyén készültek.  
 
Figyelembe  véve  a  szakemberek  elfoglaltságát,  az  interjúkészítők  maximálisan  alkalmazkodtak 
időbeosztásukhoz és lehetőségeikhez. Több telefonon megkeresett intézmény az aktuális pályázatok 
leadása  miatti  elfoglaltság,  leterheltség  miatt  nem  vállalta  a  beszélgetést.  Az  interjút  vállaló 
személyek  együttműködése  azonban  nagyon  jónak  minősíthető,  korrekt  módon  segítették  az 
interjúkészítők munkáját, sőt kifejezetten örültek, hogy elmondhatják véleményüket. 
 

 
51 A klienseket minden esetben az elterelést végző  szervezet vagy  intézmény kapcsolattartója választotta ki, 
tehát nem spontán módon  történt. Egy  intézmény a megbeszéltek ellenére sem hívott meg klienst,  így ott a 
helyszínen kellett keresni eltereltet. (Sajnálatos módon azonban ő még csak akkor érkezett az elterelésre,  így 
alig rendelkezett tapasztalattal, információval.) 
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A mélyinterjúkat  lebonyolító  két munkatársunk magasan  képzett  fiatal  kutató, akik eddigi  szakmai 
pályafutásuk  során  foglalkoznak,  foglalkoztak  már  kábítószer‐kérdésekkel  és  problémákkal. 
Gyakorlott kérdezők, és  jó kommunikációs készségekkel  rendelkeznek,  jól  ismerve és alkalmazva a 
mélyinterjús  technikát.  A  kutatást  megelőzően  a  kérdezők  az  EgészségMonitor  által  szervezett 
személyes  felkészítésen  vettek  részt,  ahol  a  technikai  és  szakmai  információk  mellett  a  kutatás 
céljairól is tájékoztatást kaptak. 

A mélyinterjús kutatási módszerről52 

A mélyinterjús vizsgálat ún. kvalitatív módszer. A mélyinterjús módszert egy kutatás előkészítéséhez 
(feltáró,  exploratív  interjúk),  vagy  a  már  meglévő  kutatási  eredmények  értelmezéséhez, 
továbbgondolásához (megerősítő, konfirmatív interjúk) alkalmazzák a kutatók. A mélyinterjú előnye, 
hogy a beszélgetés követi ugyan az előre kidolgozott szempontsor kérdéseit, a válaszadók azonban 
szabadon, saját szavaikkal mondhatják el véleményüket53. Így olyan témák, problémák, ötletek stb. is 
előkerülhetnek az  interjúk során, amelyek egy más típusú, pl. kérdőíves vizsgálat során a kötöttebb 
forma  miatt  nem  kerülnének  szóba.  Hátránya  is  van  azonban,  mivel  a  mélyinterjús  kutatás 
eredményei  számszerűsítésre  nem,  csak  tendenciák  jelzésére  alkalmasak.  Azaz  nem  lehet 
százalékolni vagy bármilyen statisztikai eljárásnak alávetni, és bizonyos számon túl, áttekinteni sem. 
A  mélyinterjúkkal  nem  végezhetünk  reprezentatív  vizsgálatokat,  a  megfelelő  interjúalany 
kiválasztásával viszont az adott célcsoport véleményét  jól „reprezentáltathatjuk”. Vizsgálatunkban a 
mélyinterjúk fontos és hasznos kiegészítői a kérdőíves kutatásnak.  
 
A mélyinterjú – természetéből adódóan – személyes kérdezésen alapul. Szervezési nehézségek miatt 
egy szakemberrel azonban csak telefonon keresztül tudtunk interjút készíteni. 

 

Adatkezelés 

Az  interjúkról – a kérdezett beleegyezésével54 – hangfelvétel készült. A hangfelvételekről nemcsak 
összefoglaló  feljegyzés, hanem  részletes  írásos  jegyzőkönyv készült, amely az elemzés alapját adta. 
Ezzel  a  módszerrel  megelőzhető,  hogy  az  interjúkészítők  percepciója  torzítsa  a  kiemelt 
megállapításokat. A hangfelvételeket az adatkezelési tervnek megfelelően a munka lezárását követő 
egy hónapig őrizzük meg. Szintén ezen adatkezelési tervben szabályozott és a szakmai szabályoknak 
teljes mértékben megfelelő,  hogy  az  interjúkból  következő megállapításokat,  esetleges  szószerinti 
idézeteket anonimizált módon közöljük.  

 
52 Füzesi Zs.: A szociológiai módszerekről. In: Népegészségügyi Orvostan (szerk.: Ember I.) Dialóg‐Campus Kiadó, 
Budapest‐Pécs, 2007. 552‐556.  
53 „Lehetőséget ad a kérdezett személyhez való alkalmazkodásra, egy‐egy témába való belemerülésre, és jobb 
szituáció a komolyan vehető (tehát nem elhárító jellegű) válaszok kicsalogatására.” Solt (1978): Interjúzni 
muszáj. In: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I‐II.  Beszélő, Budapest, 1998. 
54 Az interjú hangszalagra való rögzítésébe valamennyi személyesen megkérdezett interjúalany beleegyezett. 
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Az elemzésről 

A  következőkben olvasható  elemzés  az  elkészült  interjúk  felhasználásával  igyekszik  komplex  képet 
nyújtani a  felkeresett  intézmények vezetőinek, szakembereinek,  illetve klienseinek véleményéről az 
elterelés gyakorlati megvalósulásával, problémáival, a változtatás jövőbeli irányaival kapcsolatban. Az 
elemzés  tehát  leír  és  összegez,  de  nem  értékeli  az  egyes  interjúalanyok  szakmai  ismereteit, 
szemléletét, javaslatait, azaz nem minősít és nem feltétlenül ért egyet azokkal. (Megjegyezzük, hogy 
az elemzésben  részt vevő  szakemberek egyike  sem érintett  foglalkozása vagy munkahelye  révén a 
témában, ezért az elemzéshez szükséges tárgyilagosságra való törekvésünk biztosított volt.) 

A tanulmányrész szerkezete 

Az  interjúkat elemző részben a következő fő szerkezetet követjük. Elsőként az elterelésben érintett 
intézmények  vezetői  és  szakemberei  körében  végzett  interjúk  tapasztalatait  összegezzük.  Ennek 
keretében az alábbi főbb kérdésekre keressük a választ: 
‐ az eredményes elterelés kritériumai általában és az egyes elterelés típusok esetében,  
‐ a szervezetek, intézmények elterelési tevékenysége, 
‐ az eltereltek jellemzése, 
‐ javaslatok az elterelés eredményességének növelése érdekében. 
 
A  tanulmány második  fő  blokkjában  az  elterelés  fenti  szempontok  szerinti  elemzését  a  kliensek 
körében folytatott interjús tapasztalatok összegzésével végezzük el. 
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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK AZ ELTERELÉSRŐL 

Intézmények vezetői és szakemberei 

Az  elterelés  intézményrendszerét  a  kutatás  során megkérdezett  válaszadók mindegyike  rendkívül 
fontosnak  értékelte  a  tekintetben,  hogy  ezáltal  elkerülhetők  a  kábítószer‐fogyasztás  súlyosabb 
büntetőjogi  következményei. Az  általános  elégedettség mellett  azonban  a  vélemények  árnyaltabb 
megközelítéseket is tartalmaznak. 
 
A mélyinterjúkban  részt  vállaló  szakemberek  álláspontja ugyanis már  korántsem  egységes  abból  a 
szempontból, hogy a  jelenlegi  struktúra mennyire  igényel alapvető változtatásokat,  figyelemmel az 
elterelés  eredményességére  és  hatékonyságára.  Bár  a  megkérdezett  szolgáltatók  többségének 
véleménye  szerint  az  elterelés  alapvetően  egyetlen  kliensi  csoport  számára  sem  teljesen 
szükségtelen,  erőteljes  eltérések  tapasztalhatók  a  tekintetben,  hogy  a  különböző  kliensi  körök 
számára milyen  formában,  tartalommal,  rendszerességgel és hosszúságban érdemes megvalósítani 
egy elterelést ahhoz, hogy az valóban elérje a célját.  

Főbb megállapítások: 

‐ A  szakemberek  véleménye  szerint  az  elterelés  lehetőségére  szükség  van. A  jelenlegi  szabályozás 
azonban nem teszi lehetővé, hogy a kliensek drogproblémáihoz illeszkedő szolgáltatást kapjanak. Az 
alkalmi  fogyasztók,  a  nem  problémás  szerhasználók  szükségtelenül  és  hosszú  ideig  terhelik  a 
rendszert,  elvonva  az  erőforrásokat  a  problémás  esetek  kezelésétől.  Szinte  mindenütt 
megfogalmazódott, hogy az eltereltek körében a nem problémás fogyasztók vannak többségben.  
‐  Az  elterelés  hatékony,  eredményes  működésének  egyik  legnagyobb  akadálya  a  kliensek 
motiválatlansága  és  a  rendszer  kényszerjellege.  E  fő ok mellett  az  eredménytelenség okait  kisebb 
részben a kezelőhelyváltásban, a külföldre való távozásban, a nem a kliens szükségleteinek megfelelő 
kezelőhely választásában, és néhányan a szakemberek és a kliensek nem megfelelő  illeszkedésében 
fogalmazzák meg. 
 
‐  Az  eredményes  elterelés  kritériumait  a  megkérdezettek  nagyon  széles  skálán  értelmezik. 
(Utánkövetéses  vizsgálatok  hiányában  azonban  pontosan  nem  is  ítélhető  meg  az  elterelés 
hatékonysága,  sikere  –  hangsúlyozzák  többen.)  Az  eredményesség  kritériumai  az  egyes  elterelés‐
típusok esetében eltérőek lehetnek. 
Eredményes az elterelés, ha  
  ‐ igazolást kap a kliens, 
  ‐  bármilyen  pozitív  változás  következik  be  (önismeret  fejlődése,  iskolába  járás, 
munkahelykeresés, kommunikáció javulása stb.), 
  ‐ bizalom, mélyebb kapcsolat épül ki a kliens és a szakember között, 
  ‐ sikerül tartós kapcsolatot kialakítani a klienssel, 
  ‐ bekerül az ellátórendszerbe, megismeri annak működését, 
  ‐ az elterelt rendszeresen visszatér a rendszerbe, ha problémája adódik, 
  ‐ felkeltik a motivációját, 
  ‐ a drogot problémaként ismeri fel, 
  ‐ absztinens lesz, 
  ‐ nem kerül a rendőrség látókörébe. 
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Az eredményesség és a siker kritériumai az egyes elterelés típusok esetében eltérőek lehetnek: 
  ‐ megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében bármilyen pozitív változás, 
‐  kábítószer‐függőséget  gyógyító  szolgáltatásnál,  ha  a  kliens  fél  év  múlva  is  kezelésben  marad 
(motivációja  felkeltésével);  ha  sikerül  megkezdeni  a  szubsztitúciós  kezelést;  ha  javul  testi‐lelki 
állapota; 
‐  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátásnál,  ha  a  kliens  állapota  javul  (fontos  kiemelni,  hogy  a 
kábítószer‐használatot kezelő más ellátást a szakemberek eltérően definiálják). 
 
‐ Az elterelést végző szervezetek és  intézmények többségének  leírt, egyértelműen deklarált szakmai 
programja  nincs.  Van,  ahol  a  minisztérium  szakmai  protokolljára  hivatkoznak,  máshol  az 
esetmegbeszélések képezik alapját a munkának. 
 
‐  A  megkérdezett  szervezetek,  intézmények  elterelési  tevékenysége  az  alkalmazott  szemléleti 
irányokat és módszereket tekintve egyaránt rendkívül változatos és sokszínű. 
 
‐ A  kutatásban  részt  vevő  szakemberek  eltérően  vélekednek  az  egyéni  és  csoportos  foglalkozások 
eredményességéről, hatékonyságáról. 
 
‐  Az  előzetes  állapotfelmérés  jelenlegi  rendszere  számos  anomáliával  küzd  –  különösen  azon 
intézmények  tapasztalják  a  problémákat,  ahol  nem  végeznek  állapotfelmérést  (pl.  sokszor  nem 
tartják reálisnak az eredményét, ezért újból elvégzik).  
 
‐  Az  elterelési  tevékenység  végzéséhez  szükséges  alapvető  infrastruktúrával  a  felkeresett 
intézmények és szervezetek mindegyike rendelkezik.  
 
‐  A megkérdezett  szolgáltatók  nem  küzdenek  jelentősebb  szakemberhiánnyal,  amely megállapítás 
mind  a  szakemberek  számára, mind  a  képzettségükre  vonatkozik.  (Fontos megjegyezni  azonban, 
hogy  a  mintába  került  intézmények  számottevő  része  a  komplex  ellátást  nyújtó,  relatíve  nagy 
kliensforgalmat lebonyolító elterelőhelyek közé tartozik.) 
 
‐ A rendelkezésre álló anyagi  forrásokkal, az elterelés  finanszírozásával egyetlen megkérdezett sem 
elégedett.  
 
‐ Az elterelési tevékenység dokumentálását mindegyik megvizsgált  intézmény vagy szervezet vezeti, 
de ezek tartalma és mélysége eltérő képet mutat (pl. jelenléti ív, feljegyzés, részletes dokumentáció). 
Vannak  szervezetek,  amelyek  szerint  ez  nem  is  kell, mivel  a  személyes  kapcsolat  a  döntő. Mások 
szerint, mivel  az  elterelésnek  nincs  deklarált  célja  a  kliens  számára,  e  nem  létező  cél  elérésének 
folyamatát nem is lehet dokumentálni. 
 
‐  A  válaszadók  –  a  kérdezett  kliensek  által  is megerősítetten  –  alkalmazkodnak  a  hozzájuk  járók 
időbeosztásához, igényeihez. 
 
‐  A  szermentesség  követelménye  az  elterelés  ideje  alatt  eltérően  jelenik  meg  az  egyes 
szervezeteknél, intézményeknél. 
 
‐ Az eltereltek együttműködése – legalábbis formálisan – az elterelés ideje alatt megfelelő. A kliensek 
céljait  és  elvárásait  különbözőképpen  értelmezik  a  szakemberek,  de  többségük  a  „papír” 
megszerzésében  látja,  melyhez  az  elterelés  ideje  alatt  több  járulékos  cél  csatlakozhat.  Ezek 
teljesülését már eredményként tekintik.  
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A változtatás javasolt főbb irányai: 

‐  Az  elterelés  lehetősége  és  intézménye  alapvetően  jó,  de  az  egyes  kliensi  csoportok  számára 
hatékony elterelés csak differenciált módszerekkel,  tartalommal, rendszerességgel és hosszúságban 
valósítható  meg.  A  drogkipróbálás  és  drogfogyasztás  különböző  stádiumaiban  lévő  klienseknek 
személyre  szabott  elterelést  kellene  kidolgozni,  mivel  a  droggal  csak  ismerkedők,  vagy  a  nem 
problémás droghasználók esetében a fél év hosszú, míg a függőséggel küzdők számára ezen idő rövid 
a  hatékony  elterelésre  (más  vélemények  szerint  számukra  nem  is  az  elterelés  lenne  a megfelelő 
forma).  
 
‐ A differenciálás lehetőségét e szakemberek álláspontja szerint jogszabályban kellene biztosítani, és 
az állapotfelmérést végző  intézmények,  illetve magasan kvalifikált szakemberek kezébe kellene adni 
azon döntés lehetőségét, hogy egy kliens milyen formában és időtartamban vegyen részt elterelésen 
(vagy szüksége van‐e egyáltalán elterelésre?). A differenciálást javaslók többsége bizonyos esetekben 
rövidítené, de  semmilyen  formában  sem hosszabbítaná az elterelést. Néhány  interjúalany azonban 
határozottan érvelt a folyamat időtartamának növelése mellett. 
 
‐ A  javaslatok szerint, az előzetes állapotfelmérés rendszerét több ponton  is tovább kell  fejleszteni. 
Egyrészt  meg  kell  szüntetni  az  állapotfelmérés  kapcsán  tapasztalt  érdekellentéteket,  másrészt 
egységes módszertant  kell bevezetni. A  jogi  szabályozást pedig oly módon  kellene megváltoztatni, 
hogy a kliens állapotáról hatóság, vagy bíróság előtt  csak addiktológus adhasson  szakvéleményt, e 
képesítéssel nem rendelkező igazságügyi orvosszakértők ezt ne tehessék. 
 
‐ Az interjúalanyok javasolják az 1/2007‐es jogegységi döntés felülvizsgálatát, valamint az elterelés és 
szabálysértés viszonyának végiggondolását.  
 
‐  Több  válaszadó  is  kiterjesztené  az  elterelést  végző  szakemberek  számára  előírt  képesítési 
minimumokat  és  módszertani  ismereteket,  valamint  nagyobb  hangsúlyt  fektetnének  a  szakmai 
kompetencia növelésére. 
 
‐ Az  interjúalanyok egy  része  fokozottabb ellenőrzést  javasolna a  szabálytalanul működő elterelést 
végző szervezetek és intézmények kiszűrése érdekében. 
 
‐ Az elterelés finanszírozásának összegét a növekvő követelményekhez kell igazítani – hangsúlyozzák 
a kérdezett szakemberek. 
 
‐  Számos  vélemény  utal  az  eltereléshez  kapcsolódó  finanszírozatlan  területekre  és  kliensi 
csoportokra. Különösen súlyos probléma a hiányzó fekvőbeteg ellátás, és az addiktológiai ellátásban 
tapasztalható lefedetlen területek az ország egyes részein. 
 
‐  Sok  szakember  kifogásolja,  és  egyben  változtatna  az  adatszolgáltatás  tartalmán  és  mértékén. 
Többek  véleménye  szerint  szükséges  lenne  az  elterelésben  közreműködő  szervezetek 
együttműködésének erősítése. 
 
‐  Az  illegális  szerekkel  kapcsolatos  elterelés  tapasztalatait  fel  kellene  használni  a  legális  szerek 
esetében is. 
 
‐  Az  elterelés  eredményességét,  hatékonyságát  csak  akkor  lehetne  mérni,  illetve  értékelni,  ha 
kiépülne az utánkövetés rendszere. 
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Kliensek 

Az  elterelés  intézményét  a megkérdezett  kliensek mindegyike  nagyon  fontos  intézménynek  tartja 
abból  a  szempontból,  hogy  ezáltal  a  fogyasztók  számára  elkerülhetővé  válnak  a  büntetőjogi 
következmények,  szankciók.  Többségük  álláspontja  szerint  a  rendszer  a  változás  lehetőségét,  a 
segítséget mindenki számára megadja, de az, hogy ezt ki mennyire akarja kihasználni, már az egyén 
motivációjától függ. 

Főbb megállapítások: 

‐ A kliensek nehezen tudták értelmezni, mit jelent az eredményes elterelés, akár önmaguk számára is. 
A  legtöbben a szerfogyasztás változására utaltak  (bizonytalanul megfogalmazott,  inkább valamilyen 
külső elvárásnak megfelelő) válaszaikban. Eszerint eredményes az elterelés, ha 
  ‐ leszokik a kábítószerről, 
  ‐ kontrollált lesz a szerfogyasztása, illetve ritkábban él vele, 
  ‐ jó légkörben zajlik az elterelés, 
‐ motivációja  lesz  a  leszokáshoz  (bár  ez  utóbbit  kevésbé  az  eltereléstől,  inkább más  tényezőktől 
várják), 
  ‐ változik a drogokkal kapcsolatos szemlélete, 
  ‐ megkapja az igazolást, 
  ‐ fejlődik az önismerete, kapcsolatteremtő készsége stb. 
 
‐ Az eltereltek többsége nem rendelkezik megfogalmazott céllal a tekintetben, mit szeretne elérni az 
elterelés folyamatának végére, illetve sokan nem is kívánnának ilyen célkitűzéseket tenni. 
 
‐ A megkérdezettek az elterelés eredménytelenségének okait egyértelműen a  kliens döntésével, a 
motiváció hiányával indokolják. Az elterelést segítő szakembereket a kudarcért nem hibáztatják, de a 
sikerben fontos szerepet tulajdonítanak nekik. 
 
‐ A kliensek szinte semmilyen előzetes  információt nem kapnak a rendőrségen az elterelésről, ezért 
többen  vagy  komoly  szorongással,  vagy  csak  késve  kezdik  meg  az  elterelést.  Kivételt  ez  alól  a 
„visszajárók  csoportja”  jelent,  akik már  rendelkeznek  tapasztalatokkal,  illetve  azok,  akiknek  baráti 
körében van ilyen személy.  
 
‐ A válaszadó kliensek meghatározó többsége kényszernek érzi ugyan, hogy elterelésre kell  járnia, a 
foglalkozásokat,  kezeléseket  azonban  alapvetően  érdekesnek  találják,  ennél  valamivel  kevesebben 
pedig  kifejezetten  hasznosnak  is  értékelik.  A  megkérdezettek  többsége  jól  érzi  magát  a 
foglalkozásokon, kezeléseken, kedveli és elfogadja a közreműködő szakembereket. 
 
‐ A  foglalkozásokra,  kezelésekre  vonatkozó  szabályokkal  szinte minden  interjúalany  tisztában  van, 
információhiány ezekkel kapcsolatban nem merült fel körükben. 
 
‐ Az időpontokkal kapcsolatban a megkérdezettek teljesen elégedettek az elterelést végzők rugalmas 
hozzáállásával. 
 
‐ Az elterelést végzők szaktudását, illetve hozzáállását, segítőkészségüket az interjúalanyok többsége 
rendkívül jónak értékelte. 
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55 

Az eredményes elterelés kritériumai 

Figyelemmel arra, hogy a jelenlegi kutatás alapvető célja az elterelés eredményességének vizsgálata, 
alapvető  kérdésként  merült  fel  magának  az  eredményesség  fogalmának  behatóbb  vizsgálata.  A 
mélyinterjú kérdéssorában több oldalról próbáltuk meg feltérképezni, hogy vajon az elterelést végző 
intézmények, szakemberek mikor tekintik az elterelést eredményesnek, és mit értenek eredményes 
elterelés alatt.  

Az elterelés eredményessége általában 

Az  eredményes  elterelés  általános  kritériumait  a  válaszadók  rendkívül  eltérően  határozták  meg. 
Általában mindegyikük több faktort említett, kategorikus válaszok nem voltak jellemzőek.  
 
Az  interjúalanyok  jelentős hányada megemlítette, hogy  amennyiben  az  elterelés befejeződik,  és  a 
kliens megkapja az igazolást, az ebben a rendszerben már gyakorlatilag eredménynek tekinthető.  
 

„Van egy  jogi megközelítés, hogy az ember  jelenjen meg a kötelezően előírt alkalmakon, és 
akkor jogi értelemben eredményes.” 
 
„Ha megkapja a papírt.” 
 
„Az igazolás megszerzése is eredményesség, de ez csak jelenlét. Valódi eredményességet nem 
mutat, csak azt, hogy eleget tett bizonyos formai kötelezettségeinek.” 

 
Sokszor elhangzott az  interjúkban az  is, hogy alapvetően bármi, azaz minden kisebb, vagy nagyobb 
pozitív változás eredménynek  tekinthető.  Így például, ha  fejlődik az önismerete,  iskolába  jár,  tanul, 
munkát keres, nem keveredik újabb bűncselekménybe, javul a konfliktusmegoldó képessége, jobban 
kommunikál, változnak a döntési mechanizmusai, eredményesebben épít kapcsolatokat stb. 
 

„Ha  sikerül  személyes  célokat  találni,  kulcsproblémákat  beazonosítani,  elemezni, 
meghatározni,  ha  sikerül  a  problémák  leküzdésére  tervet  összeállítani,  módszereket 
meghatározni  és  ezekkel  dolgozni,  és  ha  a  személyes  célok  felé  közelítünk,  vagy  azokat 
elérjük, akkor a folyamat (akár elterelés, akár nem) eredményesnek tekinthető.” 

 
„Ha  a  pszichiátria,  addiktológia  felől  közelítem,  akkor  abban  az  esetben  eredményes,  ha 
valamilyen,  bármilyen  változás  történik.  Akár  a  motivációjában,  hogy  elhatározza,  hogy 
változtatni  kíván  a  szerhasználatán.  Vagy  a  szerhasználattól  függetlenül  valamilyen  más 

 
55  Az  elemzés  során  az  intézmények  vezetőivel  és  szakembereivel  készített  interjúkat  összevontuk, mivel  a 
tapasztalatok  szerint  lényeges eltérés  az  interjúk  tartalmában nem  aszerint mutatkozott, hogy  valaki  vezető 
beosztást tölt‐e be az intézményben vagy „csak” szakemberként dolgozik. Az intézményvezetők közül néhányan 
a  szakmai  kérdésekben  alulinformáltabbnak  mutatkoztak,  a  működési,  finanszírozási  kérdésekben  viszont 
naprakészebbek voltak. Ezek az eltérések azonban nem indokolták a külön történő elemzést. 
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része az életének, mert  lehet, hogy a  szerhasználattal nincs problémája… Annak a mértéke 
változhat, hogy meddig jut el a változásban. Akár az absztinenciáig is eljuthat.” 

 
Többen a bizalom, a valós, mély kapcsolat kialakítását tekintik az eredményesség fokmérőjének – azt, 
ha sikerül tartós kapcsolatot kialakítania a klienssel. Néhányan hivatkoztak arra, hogy mindenképpen 
sikeres elterelésről beszélhetünk akkor, ha az elterelt visszatér, rendszeresen jelentkezik, továbbra is 
tartja a kapcsolatot segítőjével, vagy ismerőseit is elhozza. 
 

„Nekem  az  az  eredményes  elterelés,  ha  sikerül  közel  kerülnünk  egymáshoz,  ha  sikerül  egy 
olyan bizalmas kapcsolatot kialakítani, hogy ha a későbbiekben problémája lesz, akkor is meg 
fog keresni. Én nem azt tekintem eredményesnek, ha valaki leszokik a kábítószerről.” 

 
„Az is nagy eredmény, hogy az egyik gyerek, aki jár hozzám annak az édesanyja éppen most 
hívott, hogy a gyerek  kórházba  került,  vagyis ha  kialakul  egy olyan  kapcsolat, amikor már 
mernek  segítséget kérni. Több olyan  kliensünk  is  van, aki utána  visszajár,  tehát befejezi és 
megkérdezi, hogy jöhet‐e továbbra is.” 
 

Egy szakember azonban kifejezetten cáfolta, hogy mindegyik elterelés típusban eredménynek kellene 
tekinteni a mély kapcsolat kialakítását. 
 

„Az  MFSZ‐esnek  pont  nem  gondolom  azt,  hogy  neki  nagyon  szorosan  kellene  hozzám 
kapcsolódnia. Nem  gondolom,  hogy  az  a  jó,  ha  ő még  5  év múlva  is  képeslapokat  írogat 
Korzikáról, hogy  ő ott nyaral és  szeretve gondol  rám. Az az eredmény, ha  ő kicsit másképp 
gondolkodik a világról.” 

 
Számos megkérdezett  szakember  az  elterelés  eredményének  tekinti  azt  is,  ha  a  kliens  egyáltalán 
megismerkedik az ellátórendszerrel, kapcsolatot alakít ki, pozitív élményeket szerez,  így ha egyszer 
szükségesnek érzi, visszatérhet oda.  
 

„Sokszor  pusztán  az  is  eredmény,  ha  a  kliens megtudja,  hogy  létezik  egy  ilyen  hely,  ami 
szintén  fontos.  Elterelés  szempontjából  nem  vagyok  egy  idealista,  én  ezt  is  eredménynek 
gondolom.” 

 
„Szoktunk erről beszélgetni, hogy mi a siker. Én kb. 60%‐nál érzem azt, hogy valamit kapott. 
Ez persze nem azt  jelenti, hogy ezután nem  szív, hanem azt, hogy ha baj  van, akkor majd 
visszajön.”  

 
Az  eredményesség  kérdéskörében  szinte  minden  válaszadó  utalt  az  eltereltek  többségének 
motiválatlanságára, gyakran motivációjuk teljes hiányára. Az elterelés minden esetben egy kényszer, 
így  a  szakemberek  véleménye  szerint  ez  a  legnagyobb  akadálya  annak,  hogy  valós  eredményeket 
érjenek el. Ennek megfelelően, a motiváció felkeltése, vagyis annak elérése, hogy a kliens változtatni 
akarjon,  már  kifejezetten  jelentős  eredménynek  tekinthető  egy  elterelésen.  Több  megkérdezett 
szerint  az  az  eredmény,  ha  a  kliens  eljut  odáig,  hogy  a  drogot  problémának  látja,  így  a  szer 
használatán a későbbiekben – a fél éves időszakon túl is – képes változtatni.  
 

„A  legnagyobb baj az eltereléssel, hogy nem motivált emberek  jönnek  ide.  Így valószínűleg 
nem  is  lesz  eredményes,  ha  csak  útközben  fel  nem  keltjük  az  érdeklődését. Ha motivációt 
tudunk ébreszteni, akkor eredményes, mert eleve soha nem úgy  jönnek. Ha közben valamit 
tudunk csinálni, és ő is akar változtatni rajta, akkor eredményes. Az nem elvárható, hogy 
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fél  éven  belül  valaki  úgy  szálljon  ki,  hogy  akkor  soha  többé,  semmi. Motiváció  arra,  hogy 
változtasson  az  életén,  hogy  absztinens  legyen,  vagy  csak  csökkentse  a  szert,  ez mind  a 
három lehet. Először persze az életén kell változtatnia.” 
 
„Nem az absztinencia az eredményesség fokmérője kizárólag. Ha elindul egyfajta motiváció, 
ha problémának kezdi tekinteni a drogfogyasztását, az már nagy eredmény például.” 

 
Az  absztinencia,  mint  eredmény  eléréséről,  vagy  egyáltalán  célként  történő  megfogalmazásáról 
nagyon különbözőképpen vélekednek a megkérdezettek. Néhány  szakember  fogalmazta  csak meg, 
hogy az absztinencia a kitűzött, végső céljuk minden esetben, melyet kommunikálnak  is a kliensek 
felé.  Többen  inkább  kérdésként  fogalmazták meg  azon nézetüket, hogy  vajon  akkor  értékelhető‐e 
eredményesnek az elterelés, ha a kliens szermentessé válik. 
 

„Hát  akkor  eredményes,  ha  belátja,  hogy  ezt  a  szert  nincs  értelme  használnia.  Igen 
mondhatom azt is, hogy az absztinencia elérése és megtartása.” 

 
Mások szerint a drogról történő leszoktatás fél év alatt, motiválatlan kliensekkel lehetetlen.  
 

„A többség, az motiválatlan a szerhasználat teljes elhagyására, illetve csökkentésére is. Nem 
hajlandóak  változtatni,  mert  jó  nekik,  így  ahogy  van.  Azt  nem  tudjuk  elérni  pusztán  az 
eltereléssel, hogy a kliens le tudjon mondani a szerről.” 
 
„A  siker,  az  nagyon más mindenkinél. Nem  az  a  siker,  hogyha  drogmentes  lesz,  főleg,  ha 
valaki tényleg függő, akkor ezt 6 hónap alatt nem is lehet várni.”  

 
Néhányan  az  absztinenciával,  mint  eredménnyel  kapcsolatos  kétségeiknek  is  hangot  adtak, 
megjegyezve, hogy aki az elterelés alatt nem fogyaszt drogot, még nem biztos, hogy fél év vagy két év 
múlva sem fog ismételten droghoz nyúlni.  
 

„A célunk az, hogy megismerve őket,  lássuk, hogy milyen mértékű a szerhasználata és ezen 
belül alakítjuk ki a reális célt vele kapcsolatban. Persze az absztinencia fontos  lenne, de nem 
tudjuk ellenőrizni és a hat hónap elteltével mindenképpen ő dönt.” 

 
Volt  olyan  válaszadó,  aki  az  absztinencia  elérését  önmagában  nem  is  tekinti  eredménynek, 
amennyiben a kliens életének egyéb problémáit nem sikerült rendezni, megoldani.  
 
A  kutatás  egyik  résztvevője  az  absztinencia  értelmezésének  nehézségére  is  felhívta  a  figyelmet.  E 
problémával  összefüggésben  egy másik  szakember  kifejtette,  hogy  sokan  pont  az  elterelés  alatt 
szoknak rá valamely más, legális drogra, többnyire a cigarettára. 
 

„Az absztinencia attól  izgalmas, hogy most annyiféle addikció van, hogy most éppen miben 
vagyok absztinens, az nagy kérdés. Persze az nagy eredmény, ha nem drogban utazik, hanem 
mondjuk csokit eszik.”  

 
Több  interjúalany  válaszában  megfogalmazódott  az  is,  hogy  az  elterelés  gyakorlatilag  akkor 
eredményes, ha az elterelt visszajelzésében az szerepel, hogy mennyit segített neki ez a hat hónap, 
ha valami pozitívumot, értéket kapott. 
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„Lehet  látni  az  egyénen,  hogy  hogyan  viszonyul  hozzánk.  Jellemző,  hogy  visszajön,  hogy 
megemlíti,  hogy  maradjunk  kapcsolatban,  tehát  itt  valami  pozitívumot,  valami  értéket 
kapott. Ezt ki is mondják, ez az eredmény.” 

 
Egyedi  véleményként  hangzott  el  a  kábítószerekkel  kapcsolatos  ismeretek  átadása,  mint 
eredményességi kritérium.  
 

„Akkor  eredményes  az  elterelés,  ha  a  kliens  tisztába  jön  a  kábítószerek  hátterével, 
veszélyeivel, és  tudatosabban  tudja eldönteni, hogy akarja‐e használni  vagy nem. Tehát az 
ismeretei bővülnek.” 

 
Van, aki szerint már az is eredmény, ha valaki fogyasztóként bekerül a kezelési rendszerbe, akkor is, 
ha csak alkalmi fogyasztó.  
 
Több  interjúalany  egyáltalán  nem  vállalkozott  arra,  hogy  az  elterelés  eredményességi  kritériumait 
általánosságban meghatározza, véleményük szerint ez csak differenciáltan értelmezhető.  
 

„Mind  a  három  fajta  elterelésnél  teljesen  más  a  fókusz.  Egy  más  ellátást  nem  lehet 
összehasonlítani egy MFSZ‐szel. Mindenhol más a cél, más a módszer. Abban egyeznek, hogy 
fél évig tart és ambulánsan végezzük. Mind a háromnál így más tekinthető eredménynek is.” 
 
„Valahol,  amikor  a  törvényt  megalkották,  akkor  kimaradt  a  differenciálás.  Nekem  az 
folyamatos probléma, hogy az MFSZ‐t ugyanannyi időben és alkalommal kell csinálni, mint a 
függőséget gyógyító  kezelést.  Így az, hogy mit  tekintek  eredménynek, az nagy  szélsőségek 
között mozog.” 

 
A  kutatók  által  megadott  és  az  interjúkészítők  által  felolvasott  egyéb  eredménynek  tekinthető 
szempontokat56 a szakemberek többsége csupán részeredményként deklarálta. 
 
Egy válaszadó szerint a szenvedélybetegség területén a „siker és a kudarc” értékelhetetlen fogalmak, 
mivel  ezek  a  segítőktől  függetlenek.  Véleménye  szerint  csak  a  kliens  sikeréről  és  kudarcáról 
beszélhetünk,  semmiképpen  sem  a  szakemberekéről,  vagy  a  rendszeréről.  Álláspontja  szerint 
ráadásul a  függő  kliensnek  is  lehet  sikeresen  segíteni ártalomcsökkentéssel,  vagy  szociális ügyben, 
álláskeresésben stb. 
 
Egyedi  véleményként  fogalmazódott  meg  az,  hogy  minden  elterelés  sikeres,  mert  a  szakember 
tapasztalatai szerint minden elterelt szerez néhány pozitív élményt a hat hónap alatt. 
 
A  válaszadók  döntő  többségének  véleménye  szerint  az  eredményes  elterelések  aránya  nem,  vagy 
nagyon nehezen határozható meg – különösen, hogy az eredményességnek nincs egy, a szakemberek 
által  széles  körben  elfogadott  definíciója.  Néhány  interjúalany  százalékban,  vagy  aránypárban 
megjelölte ugyan az eredményes eltereléseket (saját eredményesség definíciójuk szerint), de kivétel 
nélkül  megerősítették,  hogy  ezek  mindössze  szubjektív  tippek.  Több  szervezet  képviselője  is 
hangsúlyozta,  hogy  az  eredményesség  megítéléséhez  szükséges  lenne  az  eltereléseket 
utánkövetéssel  vizsgálni,  hiszen  e  nélkül  a  valódi  változás,  a  rendszer  eredményessége  is 
mérhetetlen. 
 

 
56 Lásd a mellékletben található interjú vázlatot. 
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„Csak fals adatot mondanék, mert nincs visszajelzés. Szoktuk kérni, hogy járjon vissza, de nem 
nagyon van rá példa.” 
 
„Szerintem 30% a sikeres elterelés aránya. Rajtuk kívül 10%, akiről úgy látom, hogy úgy megy 
el, hogy „soha többet” drog. A 60% sem hagyja abba, csak esetükben a mentális változások, a 
korábban már említett siker‐kritériumok nem látványosan jelennek meg.” 
 
„Az én verzióm szerint sikeres (tehát motiválttá válik és fejlődnek a készségei) a kliensek 2/3‐
a. Aki pedig tényleg felhagy a szerrel, az kb. 20%. A nagyon kezdőknél, akik mondjuk még ki 
sem próbálták (még az előtt elkapta őket a rendőr), velük könnyű, vagy azzal, aki már jó ideje 
fogyasztó, és kezdi érezni a hátrányait is. Ők teszik ki ezt a kb. 20‐25%‐ot. Illetve azokból, akik 
már eleve úgy jönnek ide, hogy leszoktak.” 

 
„Hogy hányan válnak szermentessé, ha ezt tekintjük sikernek, arra azt kell mondanom, hogy 
30%, ennyi a reális, maximum. Kb. más ellátásokban is ennyi, a tapasztalataim szerint, tehát 
ez alapján mondom ezt.” 

 
Az elterelés eredményességének értelmezése és az eredményességi  ráta megítélésének problémái 
mellett néhány  válaszadó  részéről  az  is  felmerült, hogy bizonyos  körülmények eredményként  való 
definiálása  is félrevezető  lehet, hiszen nem mindegy például, hogy egy kliens azért nem kerül újra a 
látókörükbe, mert  rendeződött a drogproblémája, vagy azért, mert már elég  rutint  szerzett ahhoz, 
hogy elkerülje az újabb „lebukást”. 
 

„Mi  a  sikeres? Van,  aki már másodszor  van  itt.  Talán  az  számítana  sikernek,  aki  nem  jön 
többet,  de  hát  az  se  biztos, mert  lehet,  hogy  csak  azért  nem  jön, mert  nem  kapják  el,  de 
ugyanúgy folytatja, csak okosabban csinálja.”  

Az eredményesség kritériumai az egyes elterelés típusok esetében 

A  legtöbb megkérdezett egyetértett abban, hogy az egyes elterelés  típusokban  részt vevő kliensek 
eredményességi kritériumai eltérőek lehetnek57.  
 
Egyedi  véleményként  az  egyik  intézmény  két  szakembere  azonban  azon meggyőződésének  adott 
hangot, hogy az eredményesség tekintetében nem az elterelés típusok között van különbség, hanem 
az  egyes  intézmények  által  képviselt  elvekben,  illetve  abban,  hogy  milyen  (mennyire  fertőzött) 
környezetben működik a szolgáltatás, kik a kliensei, milyenek a szociokulturális háttértényezők stb. 
 
Egy másik szervezet képviselője szerint az eredményességi kritériumok nem csak az egyes elterelés 
típusoktól  függenek,  hanem  az  elterelést  végző  intézménytől  is,  vagyis  attól,  hogy  egészségügyi, 
alapítványi, vagy egyházi szervezetről van‐e szó. 
 
Szintén egyedi véleményt  fogalmaztak meg egy nem  fővárosi székhelyű elterelést végző  intézmény 
interjúalanyai  azzal,  hogy  nem  tesznek  különbséget  a  megelőző  felvilágosító  szolgáltatás  és  a 
kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás  között  –  sem  az  alkalmazott  módszerek,  sem  az 
eredményesség kritériumainak tekintetében.  
 

 
57 Az  interjúalanyok  csak  abban  az  esetben  határoztak meg  eredményességi  kritériumokat  az  egyes  ellátási 
típusok tekintetében, ha azt intézményük is végzi.  



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

188

Egy fővárosi  intézmény válaszadója markáns és rövid álláspontot képviselve kifejtette, hogy minden 
elterelés  típusban  az  eredményt maga  a  változás  jelenti,  így  a  különböző  elterelések  között nincs 
semmilyen különbség az eredményesség tekintetében. 
 
(Az alábbiakban csak azokat a válaszokat összegezzük, ahol kifejezetten az egyes elterelés típusokra 
jellemző eredményességi kritériumokra utaltak a kutatásban megkérdezett szakemberek.) 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás (MFSZ) 

A válaszadók közül  sokan az MFSZ‐t a  legkisebb változás elérésekor  is kifejezetten eredményesnek 
tekintik. A  szakemberek  itt alapvetően minimális célokat, követelményeket  tűznek ki. Vannak, akik 
akár  egy  gondolat megmaradását  is  eredménynek  értékelik,  így ha  az  elterelt  gondolkodni  kezd  a 
hallottakon, ha elindul benne egy változási folyamat, az már komoly eredmény – megítélésük szerint. 
 

„Az  MFSZ  pedig  egy  nagyon  neuralgikus  pontja  az  elterelésnek.  A  motiválatlan  alkalmi 
fogyasztóknál esetleg arra lehet felhívni a figyelmet, hogy mi várható, mi az, amibe bele fog 
futni, és, ha ebből valami megmarad az agyában, az jó. Megtudja, hogy itt van egy hely, és ha 
majd arra a pontra jut, akkor fel fog minket keresni. Semmi egyéb.” 

 
A megkérdezettek között van olyan, aki utalt arra, hogy az eredmény mérése az MFSZ‐es eltereltek 
esetében a legnehezebb. Ennek oka, hogy sokuknál nincs olyan komoly, látható probléma, aminek a 
megoldása eredményt hozhatna. Azt pedig, hogy a hallottak megmozgattak‐e benne valamit, szinte 
mérhetetlen, vagy nehezen megítélhető. 
 
Néhány  interjúalany  az  MFSZ  keretében  a  droggal  kapcsolatos  információk  átadására  helyezi  a 
hangsúlyt.  
 

„Az MFSZ‐nél  a  hangsúly  az  csak  az  információk  átadásán  van,  de  hát  sokszor  ők  jobban 
tudják ezeket, mint mi. A kliens sokszor több tippet ad, főleg a kezdő kollégáknak.” 

 
Több szakember e szolgáltatás kifejezett céljának és egyben eredményének a kapcsolat és a bizalom 
kiépítést tekinti, annak érdekében, hogy a kliens szükség esetén ismét felkeresse az intézményt. 
 

„Az MFSZ‐nél nincs függőség, ott egy olyan fázis van, ahol nálam a fő cél az, hogy abban a 
jövőbeni  időpontban, amikor ezzel valóban gondja  lesz, akkor minket keressen meg. Vagyis 
egy  bizalomépítés,  amiről  szólnia  kell  a  megelőzőnek.  A  kapcsolat  az  első,  sokan  ki  is 
pörögnek ebből a dologból, és biztos vagyok benne, hogy nem fogunk velük többé találkozni. 
Viszont, aki majd megint bekerül a rendszerbe, ott viszont számít, hogy minket megkeressen.” 

 
A  megkérdezettek  közül  többen  hangsúlyozták,  hogy  az  MFSZ‐re  járó  eltereltek  szerfogyasztási 
szokásai  nagyon  széles  skálán  mozognak,  így  az  eredményesség  kritériumai  is  csak  egyénileg 
mérhetőek.  
 

„Van, aki úgy jön ide, hogy neki elég volt a rendőrségi hercehurca, neki nem ér ennyit a fű, így 
neki ott indul, hogy van‐e az életének olyan problémás területe, amivel foglalkozni kell. Aztán 
vannak  a  fokozatok,  aki  szerint  ez  az  egész  nem  árt,  ez  növény  és  Hollandiában  is 
engedélyezett, ott mások a célok. Legalább addig jusson el, hogy tudjon róla, hogy ez káros, 
hogy van függés, ezt már egymásnak mondják el. Jusson el oda, hogy majd valamikor ezt  jó 
lenne abbahagyni, itt nem az a félév lesz az, amikor leáll.” 
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„Az MFSZ‐nél  sem  lehet  általánosítani,  függ  a  szerhasználat mértékétől.  Ha  egy  egyszerű 
kipróbálóról van szó, akkor a drogfogyasztás mértékének csökkentése nem téma.  Itt esetleg 
az életvitelében elért változás minősülhet eredménynek. Ha használó, akkor a drogról átadott 
információk  is jelentősek. A szemléletváltozás elérése, a megelőzés eredmény. Eredmény, ha 
felismeri nála, mit jelent a szerhasználat.” 

Kábítószer‐függőséget gyógyító szolgáltatás 

A  mélyinterjúk  elemzése  alapján  megállapítható,  hogy  a  függőséget  gyógyító  szolgáltatás 
eredményének  szinte mindenki  azt  tekinti,  ha  a  függő  kliens  az  elterelést  követően  is  kezelésben 
marad. A szakemberek véleménye szerint egy kábítószerfüggő leszoktatása fél év alatt semmiképpen 
sem  valósítható  meg,  így  az  eredményesség  alapvető  kritériuma,  ha  sikerül  a  motivációját 
felébreszteni és kényszerítő erő nélkül is igénybe veszi majd valamely kezelő intézmény segítségét. 
 

„Egy függő elterelésében azt tekintem eredménynek, ha ő utána kezelésben marad. Vagyis ha 
nála  vége  az  elterelésnek,  és  utána  soha  többet  nem  látom,  akkor  azt  nem  tekintem 
eredménynek. Ha igen, sikerült benne felébreszteni a motivációt arra, hogy valami más élete 
legyen, hogy  történnek  változások a  szerhasználati  szokásaiban, a  jövőképében, meg hogy 
egyáltalán  terápiában  marad.  Nem  nálam  kell  maradnia,  de  elkezd  járni  az  anonim 
csoportba, vagy belátja a rehabilitáció szükségességét.”  
 
„A függőséget gyógyító kezelésnél az az igazi eredmény, ha bennmarad a kezelésben, mert fél 
év alatt csak elindulni lehet a leszokás útján. Természetesen az eredmény itt is a motivációtól 
függ.  Ha már  foglalkoztatta  a  probléma,  akkor  fél  év  alatt  is  jelentős  változásokat  lehet 
elérni, hiszen egyből terápiába kerül.”  
 
„A  függőséget  gyógyító  intézmények  pedig  egy  hosszú  terápiához‐segítésben  működnek 
közre.”  

 
Többen jelezték azt is, hogy egy függőnél az is jelentős eredménynek tekintendő, ha sikerül elkezdeni 
a szubsztitúciós kezelést.  
 

„Az ópiátfüggőség egy életre  szól,  így az absztinencia, az  irreális. Az eredmény a Suboxon, 
Methadon, vagy a rehab megkezdése.” 

 
Az interjúalanyok egy része jelezte, hogy a függőknél a lelki vagy a fizikai állapot javulása, javítása is 
jelentős eredmény.  
 

„Nagy eredmény például, ha megszűnik, vagy javul a szociális szorongása.” 
Egy válaszadó kiemelte, hogy a függőségnél eredmény az is, ha felismerik milyen egyéb (például jogi, 
szociális,  lakhatási  stb.) problémái vannak még a kliensnek, és azok megoldását az  intézmény más 
dolgozói, szolgáltatásai segíthetik.  

Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás 

Elsőként  kiemelést  érdemel,  hogy  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátást  a  kutatásban 
megkérdezett szakemberek nem feltétlenül azonosan értelmezik, így az eredményességi kritériumok 
is ennek megfelelően változnak. 
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A legtöbb interjúalany ebbe az elterelési típusba kizárólag azon elterelt drogfogyasztókat sorolja, akik 
valamilyen  pszichés  problémával,  pszichiátriai  betegséggel  küzdenek.  Ezen  eltereltek  esetében  a 
folyamat  akkor  eredményes,  ha  állapotukat  gyógyszerekkel,  azaz  legális  szerekkel  sikerül  javítani, 
stabilizálni. A kábítószer‐fogyasztási probléma itt csak másodlagos – megítélésük szerint. 
 

„Az egyéb, az annyira speciális.  Itt többnyire egy már meglévő pszichiátriai betegségről van 
szó, ennek egy kiegészítője a szerhasználat, ami akár egy öngyógyítás is lehet. Itt egy legális 
szert  teszünk az  illegális helyére, például.  Itt nem az elterelés,  vagy a hat hónap a  lényeg, 
hanem hogy összepakoljuk őt. Itt az eredmény az életminőség javítás, fizikai állapot javítás.” 

 
„Ha más  ellátásban  van,  akkor  az  eredmény  is más,  hiszen  akkor  nem  a  drog  a  lényeg, 
hanem, hogy a problémájára egyfajta ambuláns kezelést kapjon.  

 
A kutatás során két elterelést végző intézményben jelezték, hogy a kábítószer‐használatot kezelő más 
ellátásban  többnyire  –  a  pszichés  betegek  mellett  –  olyan  eltereltekkel  foglalkoznak,  akik  nem 
tekinthetők orvosi  értelemben  függőknek, de  a droghasználat már problémát  jelent  az  életükben. 
Ebben a körben az eredményesség kritériumaként a terápiára motiválás hangzott el. 

 
„Az egyébbe olyanok kerülnek, akik egyrészt abúzus diagnózist kapnak, vagyis nem éri el a 
használat a függőséget, de az MFSZ‐be azokat tesszük, akik nem kapnak drogos diagnózist, 
az abúzus pedig már egy drogos diagnózis. Náluk bizonyos szempontból a terápiára motiválás 
a lényeg. Már nem MFSZ‐esek, de még nem függők. Dolgozni kell azon, hogy ne csússzon bele 
a függőségbe… Az abúzus és a függőség közti különbség az egy nehéz határ. Ez sokszor csak a 
terápiás  folyamatban  derül  ki.  Sokszor  ő  jön  rá  közben,  hogy  azt  hitte,  hogy  könnyebben 
elbírja hagyni.” 

 
Egy  válaszadó  kiemelte,  hogy  tapasztalatai  szerint  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás  a 
legeredményesebb.  Ezekben  az  esetekben  az  jelenti  az  elterelés  eredményét, ha  a  terápia  a drog 
helyett valós alternatívát tud nyújtani a kliens számára. 

 
„Azt  látom, hogy a kezelésben sokszor jobb a hatékonyság, mert oda már  idősebbek jönnek. 
Az, akinél gyakorlatilag már  lefutott, vagy  lefutóban van a drogos szakasz. Ez általában egy 
hatéves periódus, ami után azt mondja, hogy most már elég, mert pl. rájön, hogy közben az 
összes  kapcsolatát  elveszítette.  A  kezelésnél  tehát  az  az  eredményes,  ha  tudunk  adni  a 
kábítószer helyett valamit. Mert mindig ez a varázskérdés, hogy akkor mit csinálsz helyette. Ő 
meg erre azt mondja az elején, hogy  itt ülök az életem romjaiban, és nem  tudom. És akkor 
beindul  egy  eszmecsere, hogy mit  lehet helyette, hogy milyen módon  lehetne újjáépíteni a 
romokat a saját családjában, vagy a munkahelyén.”  

 
Egy másik  vélemény  szerint  a  kábítószer‐használatot  kezelő más ellátásban  az eredményességet  a 
droghasználattal  összefüggő,  de  más  pszichoszociális  –  munkahelyi,  lelki,  családi,  kapcsolati  – 
problémák megoldása, feloldása jelenti. 
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Az eredménytelenség okai 

A megkérdezett  szakemberek  többsége  számára  az  elterelés  egyértelműen  eredménytelen,  ha  a 
kliens  eltűnik,  lemorzsolódik,  vagyis  ha  nem  fejezi  be  az  elterelést,  nem  adhatják  ki  számára  a 
szükséges igazolást. Az interjúalanyok a lemorzsolódási arányt 10‐30% közöttire becsülik.  
 

„Ha megszakad...  Persze  azért  sikertelen, mert  nem  tudtam  hatni  rá. Ha  elmegy  külföldre 
dolgozni, az más, bár őket  is megpróbálom rábeszélni, hogy várja már meg azt a két‐három 
hónapot, amíg  lejár. Célom, hogy  fontos  legyen neki az elterelést elvégezni.  Ily módon az  is 
sikertelen, ha elmegy előbb. Kb. 10% a sikertelen.”  

 
„Sikertelen  nekem  az,  aki  elmarad. Máshol,  ha  indirekten  is,  de  érünk  el  eredményt, még 
annál  is, aki utálja az  egészet, de  kénytelen  idejárni. Valami  változik,  vagy  legalább  tudja, 
hogy  hová  jöhet,  ha  baja  van.  Elmaradás  az  van. Mondjuk  100‐ból  20,  aki  elmarad, majd 
felbukkan, vagy a pártfogó szól.”  
 

A kliens  lemorzsolódásának okai a kutatásban  résztvevők  többségének véleménye  szerint  sokfélék, 
melyekről az esetek többségében nincs is hiteles információjuk. Sokan említették például a motiváció 
hiányát. 
 

„Sikertelen, ha pl. elhagyják a programot. Ez a motiválatlanságra  vezethető  vissza, hogy a 
klienst nem érdekli, mit lehet itt kapni, és nem veszi ezt komolyan, különböző okok miatt.” 

 
Többen jelezték azonban, hogy sok elterelt más helyen talál munkát, esetleg külföldre megy, és ezért 
szakad meg  a  folyamat. Egyedi  véleményként megfogalmazódott az  is, hogy a  lemorzsolódás nem 
mindig  jelent sikertelenséget, hiszen egy külföldi munkavállalást  lehet a kliens életében sikerként  is 
értékelni.  
 

„Leggyakrabban egzisztenciális okokra mostanában. Munkahelyvesztés, keresés, költözés stb. 
Aki például az építőiparból él meg, az költözik az országban, külföldre megy stb. Volt olyan 
gyerek, aki Münchenből járt haza elterelésre havonta egyszer.” 

Több szakember utalt arra, hogy kezelőhely váltás  is állhat az „eltűnés” hátterében. Volt, aki ezt a 
kliens költözésével, vagy a rugalmasabb szolgáltatás nyújtásával indokolta, míg mások arra is utaltak, 
hogy  néhány  elterelést  végző  szervezet,  intézmény mindenfajta  kötelezettség  teljesítése  nélkül  is 
kiadja az igazolást a klienseknek. 
 

„Hogy  az  eltűnés  hátterében mi  van,  azt  pontosan  nem  látjuk.  Lehet,  hogy  átmegy másik 
intézménybe. De  azt  pl.  tudjuk,  hogy  gyakori,  hogy  a munkája miatt  nem  tudja  vállalni  a 
részvételt. A munkaideje miatt nem  tud bejönni,  felvállalni a munkahelyén nem meri, hogy 
miért  jönne el, mert fél attól, hogy  lapátra kerül. És akkor keres egy kezelőhelyet, ahol meg 
tudja oldani a munka melletti folyamatot, pl. sokan keresik a hétvégi szolgáltatást. De vannak 
olyanok  is,  akik  úgy  gondolják,  hogy  nem  csinálják  végig,  motiválatlanok  maradnak, 
feleslegesnek érzik az órákat, és egyszer csak nem jönnek többet.” 

 
A kutatás egyik résztvevője elmondta, hogy ő azt is eredménytelennek tekinti, ha valaki feleslegesen 
jár elterelésre. 
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„Az  is sikertelen szerintem, ha valakinek  túl sokat kell  idejárni, ha semmi köze az egészhez. 
Van  család, munka,  rendezett élet, és  fél évig  idejár. Ez kár. Úgy kéne átalakítani, hogy az 
állapotfelmérésen dönthessünk, mert ott derül ki a legtöbb a kliensről. Eldőlhetne, hogy kivel 
mennyi  időt  és  milyen  módszerrel  foglalkozzunk.  Csinálhatnánk  egy  intenzív  workshopot, 
megkapja a szóróanyagot, és aztán hagyjuk békén.”   

 
Egységes véleményt megfogalmazva az eredménytelenség legfőbb okaként a kliensek motivációjának 
hiányát  jelölték meg a szakemberek. Az  interjúalanyok hangsúlyozták, hogy az elterelést a kliensek 
kényszerként  élik meg,  ebből  következően  belső  ellenállásuk  erős, melyet  nehéz,  néha  lehetetlen 
leküzdeni. 
 

„...sokféle  lehet,  de  tipikusan  az  lehet  gond,  hogy  kényszerként  élik  meg  az  elterelést  a 
kliensek. Ezt a kényszert kell átfordítani motivációba, hogy ez lehetőség arra, hogy változzon, 
hogy foglalkozzon a droghasználatával, hogy áttekintse, mennyire veszélyes számára.”  

 
Több  szakértő  utalt  arra,  hogy  a  kliens  kezdeti  ellenállásának  leküzdése  jelenti  az  elterelés  igazi 
sikerét.  Ha  az  elterelés  kényszeres  jellegét  sikerül  egyfajta  önkéntes  együttműködéssé  alakítani, 
akkor az elterelés már valódi eredményeket ér el. 
 

„Papír  kell.  Ez  az  elvárás,  vagyis,  hogy  gyorsan,  röviden,  és  menjen  a  dolog.  És  akkor 
szembesül azzal, hogy nem  tudja a 24 órát ma  letölteni, hanem  járni kell. Az ellenállás egy 
formája,  hogy  kétszer  eljön,  de  többet  nem,  aztán  akkor  rászól  a  rendőrség  fél  év múlva, 
akkor szalad, jön. A sikeresség az erről szól, hogy változtatunk ezen az elváráson, vagy célon. 
Szoktam nekik mondani, hogy ha már a sors egymásra pakolt minket, akkor használjuk ki az 
időt. Rajzolunk családfát stb., próbálom fenntartani az érdeklődését, de azt  is  látom persze, 
hogy az átlag speedes az nem az, aki a családja hagyományaival foglalkozik.” 
 
„A legtöbbször a cél a büntetés elkerülése, ez az alap motiváció. És az elterelés feladata, hogy 
kicsit bővítse ezt a célt. És ha már ez  szóba kerül, az  is  siker, ha már nem csak a büntetés 
elkerülése miatt  jönnek, hanem felébred bennük az önismereti kíváncsiság, és érteni akarás, 
tehát hogy motiválttá válnak, már az is siker.” 

 
Több szakember jelezte azt is, hogy a motiváció hiánya sok esetben – főleg a megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatást igénybevevőknél – természetes és érthető is, hiszen ezen kliens életében az illegális szer 
nem  okoz  gondot.  A  szakemberek  álláspontja  szerint,  ezek  az  eltereltek  rendezett  életet  élnek, 
iskolába járnak, dolgoznak, működő kapcsolataik vannak, így nincs belső kényszer a szer elhagyására. 
 

„Ha egy jó életvezetésű kliens kerül elterelésbe, aki havi kétszer szív, stabil személyiség. Háta 
közepére  nem  kívánja  az  egészet,  benne  akkora  az  ellenállás,  hogy  ő  semmire  se  akarja 
használni a nálam töltött időt, így itt semmi sem fog változni.” 
 
„Aki  viszonylag  korán  kerül  elterelésbe, azoknál nagyon  rossz a  sikerességi  arány, mert  ők 
csak a buli részét látják egyelőre, a problémákat még nem. Fontos tehát, hogy milyen múlttal 
rendelkezik,  hogy  hol  tart,  melyik  stádiumban  van.  Fontos  még,  hogy  pl.  voltak‐e  rossz 
élményei,  vagy,  hogy  mi  a  véleménye  a  fogyasztásról,  volt‐e  rossz  tapasztalat  a  baráti 
körében.” 
 
„Onnantól sikeres, ha neki a drog már problémát jelent és változtatni szeretne. Ha nem jelent 
problémát a drog, akkor sikertelenek vagyunk. Ha a rendőr elkapja, attól neki az még nem 
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probléma,  többnyire van munkája,  jár  iskolába, és  lazításképpen  füvezik. Normális életet él, 
és nem lát okot arra, hogy elhagyja a szert. Nincs motivációja lerakni a füvet, ez a sikertelen 
elterelés oka.” 

 
A válaszadók egy része utalt arra, hogy a motiválatlanságból adódó eredménytelenség nem köthető 
életkorhoz. Két interjúalany úgy látja azonban, hogy az idősebb elterelteknél már könnyebb sikereket 
elérni. Megítélésük szerint felnőttkorban már  jelentős motiváló erőt  jelent a család, a párkapcsolat, 
illetve egyszerűen véget érhet egy szakasz, adott esetben egy drogos szakasz a kliens életében. 
 

„A 18 éven aluliak a sikertelenebbek, ők még nem gondolkodnak az élet nagy dolgain, még 
nem tört meg az életük, nincsenek borzasztó körülményei, minden kicsit bulis.  Évente kb. két 
olyan  elterelt  van,  akivel  semmire  se  jutunk  fél  év  alatt,  gyakorlatilag  úgy megy  el, mint 
ahogyan érkezett.” 

 
Néhány  interjúalany  hangsúlyozta,  hogy  a  sikertelenség  sokszor  „saját  magukban”,  azaz  a 
szakemberekben  keresendő. Nézetük  szerint  előfordul,  hogy  a  szakember  hibája,  ha  nem  tudja  a 
klienst motiválni, nem találja meg hozzá a kapcsolatot. Egyedi véleményt képviselt az az interjúalany, 
aki  szerint  a  motivációhiány  nem  sorolható  az  eredménytelenség  okai  közé,  mivel  ennek 
megteremtése vagy megerősítése kifejezetten az elterelést végző szakember feladata.  
 

„És adott esetben megjelenhet a mi „kevésbé érzékenységünk”, azaz, hogy nem tudtuk őt úgy 
elérni,  hogy  megmaradjon.  Ez  nyilván  mindig  kicsi  százalék,  de  előfordulhat,  hogy  nem 
voltunk  eléggé  érzékenyek  a  problémáira. De  egyébként  szerintem mi  elérhetőek  vagyunk, 
alkalmazkodunk, ha kell, tehát szerintem mi megugorjuk a lécet.” 
 
„És persze múlik rajtam is, hogy én mit tudok kihozni belőlük, felismerem‐e a szükségleteiket, 
és tudok‐e arra megfelelően reagálni.” 

 
Elhangzott olyan vélemény  is, mely szerint az eredménytelenség hátterében az áll, hogy a kliensek 
nem a szükségleteiknek megfelelően választanak intézményt, szervezetet. 
 

„A másik, hogy az elterelésben  résztvevők elsődlegesen az alapján választanak  szervezetet, 
hogy melyik van közel, azaz nem elsődlegesen az igényeik alapján. Nincsenek még kialakulva 
azok az értékek, melyek mentén a megfelelő szolgáltatót ki  tudnák választani,  így gyakorta 
mellényúlnak. Ezért pl. ha az állapotfelmérés kicsit komolyabb lenne, és nem csak egy teszt és 
egy ASI  lenne. Tehát a kliensek most nem arra vannak szocializálva, hogy az egyéni  igényeik 
alapján válasszanak, hanem a földrajzi közelség okán. De a segítő intézmények, vagy az őket 
ide irányító intézmények sem veszik az igényeiket figyelembe.” 

A szervezetek vagy intézmények elterelési tevékenysége 

A kutatás során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy pontosan feltérképezzük: az egyes szervezetek 
vagy  intézmények milyen  tevékenységek  keretében, milyen módszerekkel,  és milyen  körülmények 
között végzik az elterelést. Ebben a körben megvizsgáltuk azt is, hogy az elterelést végzők mennyire 
képesek a kliensek igényeinek megfelelni, mennyire alkalmazkodnak a célcsoport követelményeihez. 
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Az elterelési tevékenység  

Szakmai program 

A  mélyinterjúk  készítésének  tapasztalatai  alapján  alapos  okkal  feltételezhető,  hogy  az  elterelést 
végző  intézmények  többségének  leírt,  deklarált  szakmai  programja  nincs.  Egyetlen meglátogatott 
intézményben sem tudtak mutatni ugyanis ilyen dokumentumot.  
 

„Én leírt szakmai programot még soha nem láttam, bár én vagyok a szakmai vezető.”  
 

„Kidolgozott  szakmai  program  kapcsán  nem  tudom,  mire  gondolsz.  Az  le  van  írva,  hogy 
hetente egyszer jön. Ha megoldható úgy, akkor arra törekszem, hogy orvos és pszichológus is 
lássa  minden  alkalommal,  de  legalább  havonta  egyszer  orvos  is.  Vizeletvizsgálat  legyen. 
Viszont  ezen  belül, hogy  ki mit  csinál az  elterelttel,  az már az  ő  szakmai  kompetenciájába 
tartozik.” 

 
Egy  intézménynél  azonban  –  leírt  formában  –  egy  12  témát58  felsoroló  lapot  ismertettek  szakmai 
programként,  melynek  alapján  végzik  az  elterelést,  és  amely  a  kliens  előrehaladásának 
dokumentálását is magában foglalja.  
 

„Kidolgoztunk  egy  folyamatot,  ami  alapján megy  az  elterelés.  Ez  egy  12  alkalomra  szóló 
program.  Neki  minden  alkalomra  egy  adott  témából  kell  házit  írnia,  és  aztán  arról  is 
beszélünk.  Ezt mi  dolgoztuk  ki  teljesen.  Ezt  használjuk az  elterelésnél, mind  a  két  fajtánál, 
csak  kicsit más mélységben.  Ennek  alapján  tehát  nem  arról  beszélünk,  hogy mit  ittál, mit 
szívtál utoljára, mert az szerintem fordítva hat. Az időbeli tervezésnél pl. volt olyan gyerek, aki 
azt mondta, hogy  rövidtáv, amíg megtekerek egy spanglit, közép, amíg elszívom és hosszú, 
amíg beszerzem a  következőt.  Ebben  benne  van a  szociális  készségfejlesztés,  ebben benne 
van  a  kezdés,  a  befejezés,  a  lezárás  képessége.  Ezek  a  témák  sok  mindenre  felhívják  a 
figyelmet, kicsit hasonlítanak az ASI szempontjaihoz is.”  

Az egyik drogambulancia pszichiátere kifejtette, hogy a szakmai programot a gyógyítás és a kezelés 
vonatkozásában a minisztérium szakmai protokollja biztosítja. 
 
A  válaszadók  egy  része  szerint  ugyan  formális  szakmai  programmal  nem  rendelkeznek,  de  a 
rendszeres esetmegbeszélések garantálják az azonos szakmai elveken folyó munkát.  

 
58 A 12 téma a következő:  
„Mit várok a kezeléstől/csoporttól? 
Pártfogóval való kapcsolat. 
Önéletrajz, találkozásaim a drogokkal. 
Mit tartok fontosnak az életben? 
Swot analízis: erősség, gyengeség 
Időbeli tervezés: rövid, közép, hosszú távú tervek 
Befejezetlenségek, lezáratlanságok I. (iskola, tanfolyamok, büntetőügyek) 
Befejezetlenségek, lezáratlanságok II. (nyelvtanfolyamok, jogosítvány) 
Adósságok, tartozások, pénzkezelés, pénzbeosztás. 
Munkatapasztalatok. 
Kapcsolatok alakulása I. (szülő, partner, kortárs) 
Kapcsolatok alakulása II. (barátok, partnerkapcsolatok) 
Mit vártam az eltereléstől és mit kaptam?” 
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Más  interjúalanyok  hangsúlyozták,  hogy  intézményük  csak  az  alapvető  – működési  –  szabályokat 
határozza meg,  de  azon  belül minden  szakember  saját  szakmai  kompetenciája  keretében  dönt  az 
alkalmazott módszerekről, terápiáról. 
 

„Nálunk mindenki egyéni  terápiára  jár. A szakemberek nem valami közös szakmai program 
alapján dolgoznak, hanem mindenki a saját egyéni módszereit alkalmazza.” 

Témák és módszerek 

Az  elterelést  végző  szervezetek  és  intézmények  elterelési  tevékenysége  rendkívül  változatos  és 
sokszínű.  Bár  vannak  jelentős  hasonlóságok,  de  alapvetően mindenhol más‐más módszerekkel  és 
formában végzik az elterelést – derült ki az interjúkból. 
 
Számottevő eltérés húzódik a komplex ellátást nyújtó intézmények (jellemzően drogambulanciák) és 
az egyéb szervezetek elterelési szemlélete és gyakorlata között. A drogambulanciák az eltereltek és 
egyéb  klienseik  között  gyakorlatilag  nem  tesznek  különbséget,  túlnyomórészt  ugyanolyan  terápiás 
folyamatot folytatnak velük, mint más kliensekkel. 
 

„A  kétfajta  elterelés  nálunk  nem  tér  el  a  többi  kezelési  formától,  csak  abban,  hogy  a 
hiányzásokat szigorúbban jegyezzük. Míg más folyamatban a sok hiányzás miatt kirakhatunk 
valakit  a  programból,  az  elterelésben  igyekszünk  jobban  a  kliens  után  menni,  felhívni  a 
figyelmét,  hogy  az mivel  jár,  ha  kimarad  a  programból. Más  kezeléstől  tehát  nem  igazán 
különbözik.”  
 
„Mi alapvetően egy drogambulancia vagyunk. Volt olyan kezelési forma, ami kifejezetten az 
MFSZ‐eseknek  szólt,  ez  egy  csoport  volt,  egy  önismereti  jellegű  csoport,  amit  a 
pszichológusaink,  szociális  munkásaink  tartottak.  Ez  egy  ilyen  10  alkalmas  csoport  volt. 
Amikor nincsen csoport, mint most, akkor az MFSZ‐esek  is  ide a drogambulanciára  járnak, a 
különbség annyi, hogy máshonnan finanszírozódik. Ha tudom, hogy bejön hozzám egy MFSZ‐
es egyénibe, akkor amellett, hogy a szerhasználatáról kevesebbet tudunk beszélni, mert nem 
nagyon van, akkor a családról, kapcsolati rendszeréről stb., amikről úgy gondolom, hogy az 
önismeretében  segítik.  Persze  a  függőkkel  is  érintünk  ilyen  témákat,  csak  máshogy 
súlypontozódik.” 

 
Az interjúk alapján megállapítható, hogy az elterelési tevékenységek között nem jelent csoportképző 
ismérvet  a  három  különböző  elterelési  típus.  Amennyiben  egy  intézmény  (gyakorlatilag  a 
drogambulanciák)  mind  a  három‐,  vagy  kétféle  elterelési  típussal  foglalkozik  –  egy  vidéki 
intézménytől  eltekintve  –,  nem  tesz  jelentős  különbséget  az  alkalmazott  terápiák,  módszerek 
tekintetében.  Többször  elhangzott,  hogy  csak  annyiban  mérhető  a  különbség,  hogy  más  a 
finanszírozó. 
 
A drogambulanciák  többsége egyéni  terápiás módszerekkel dolgozik az elterelés  folyamatában. Az 
interjúk során tapasztaltak azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben alaposabban megvalósul a 
terápiatervezési szakasz, a klienssel történő célkitűzés, vagyis annak megfogalmazása, hogy honnan 
hová  kívánnak  eljutni  a  hat  hónap  alatt,  így  az  elterelés  folyamata  személyre  szabottabb.  Ehhez 
nagyban hozzájárul, hogy ezek az  intézmények  többnyire maguk végzik az állapotfelmérést, ezért a 
kliensekkel  kapcsolatos  információik  első  kézből  származnak,  lehetőségeik nagyobbak,  eszköztáruk 
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szélesebb  körű.  Előnyösebb  helyzetben  vannak  a  tekintetben  is,  hogy  képzettebb  szakemberekkel 
dolgoznak, így terápiás mozgásterük is tágabb. 
 

„Ha  problémákkal  küzdő  droghasználó,  vagy  drogfüggő,  akkor  megkezdődik  nálunk  az 
ellátása.  Itt akkor meghatározzuk a személyes célokat, a kulcsproblémákat, a módszereket, 
amikkel  a  problémák  enyhíthetők,  meghatározzuk  a  személyes  és  orvosi  konzultációk 
gyakoriságát, a pszichoterápiás segítség gyakoriságát, ha kell. Tehát születik egy gondozási 
terv,  melyet  a  segítő  és  a  kliens  is  aláír.  Aztán  e  mentén  haladunk:  konzultáció, 
készségfejlesztés,  kommunikációs  és  probléma‐megoldó  készségek  tanítása,  visszaesés 
megelőzése pszichoedukációval és  így  tovább. Ha  eljutunk a 6. hónap  végéig és megvan a 
szükséges óraszám, akkor felveszünk egy utánkövetéses ASI‐t, amiből látjuk, hogy van‐e még 
valami,  amivel  érdemes  dolgozni.  Ha  elértük  a  személyes  célokat,  lezárjuk  a  folyamatot, 
kiadjuk az  igazolást. Ha nem értük el a célokat, az  igazolást kiadva megajánljuk a kliensnek, 
hogy járjon hozzánk tovább, amivel vagy él, vagy nem.” 

 
„Az állapotfelmérést elvégzem, itt kiderül, hogy milyenek a droghasználati szokásai, pszichés 
állapota, milyen helyet  foglal el a szer az életében stb., és ennek alapján alakítom, ki, hogy 
mire van szüksége a kliensnek. Én alapvetően analitikusan orientált módszerrel dolgozom, és 
persze kognitív motivációs technikákkal.”  

 
„Az ambulancián különböző fajta képzettséggel bírunk, van aki kognitív és viselkedésterápiás, 
van aki dinamikus, alapvetően használjuk a családterápiát. Egy MFSZ‐esnél, ahol alapvetően 
nem  a  drog  a  probléma,  de  azért  van  köztük  persze  problémás  gyerek,  akkor  próbáljuk 
megtalálni  azt,  ami  nem működik  az  ő  életében. A  többiben meg  pszichoterápia,  illetve  a 
függőknél  akár  gyógyszeres  kezelést  is  alkalmazunk.  Ha  kiderül,  hogy  családi  vagy 
párkapcsolati problémája van, akkor van nálunk párterápia, családterápia. Gyakori, hogy egy 
MFSZ‐es kamasz bejön, de  látjuk, hogy  jönnek a szülei, és  ők nyitottak, mozdíthatók, akkor 
nem  teszem csoportba, bár problémáját  tekintve oda való, mert nem  függő. De ha van egy 
hibás családi működés, és ő csak egy tünethordozó, akkor ezt próbáljuk feloldani. Van olyan, 
hogy aztán a kamasz gyerekkel jár az egész család.” 

 
Egy vidéki ambulancia vezetője azt  is kiemelte, hogy gyakorlatukban a drogfogyasztási  szokásoktól 
függetlenül a kliensek rendszeres orvosi kontroll alatt állnak az elterelés teljes időtartama alatt.  
 

„Nálunk úgy van beosztva, hogy orvos mindig lássa a klienst. Hiszen sok olyan dolog van, amit 
orvos  tud  felfedezni,  így  nem  csak  hébe‐hóba  küldjük  ellenőrzésre,  még  akkor  se,  ha 
egyébként látványosan nincsen baja. Rendszeresen van orvos kontroll, amit én szükségesnek 
tartok, mert más a szemlélet, más a  tudás, más a  tapasztalat. Ezt a pszichológus  is  igényli. 
Közösen kezelik a beteget.” 

 
A megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást nyújtó  szervezetek  tevékenysége nagyon  színes,  sok esetben 
markánsan  eltérő.  Néhány  kapcsolódási  pont  azonban  feltérképezhető.  A  csoportos  terápiák 
esetében a témaválasztás kapcsán például számos hasonlóság  fedezhető  fel. Sok helyen elhangzott 
az  önismeret,  személyiség  fejlesztése,  a  kliens  kapcsolati  problémáinak  feltérképezése, 
készségfejlesztés, ismeretterjesztés, információk átadása. 
 

„Önismeret, személyiségfejlesztés, egészségnevelés, ezeket ötvözzük. Mindig kész témám van 
a csoportra, de persze, ha valakiből kibukik valamilyen probléma, akkor azzal is foglalkozunk. 
Persze  a  drog  az  mindig  szóba  kerül,  hiszen  amiatt  vannak  itt.  Az  alapvető,  hogy  a 
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szociális munka módszereit és a szociális munka szemléletét alkalmazzuk. A krízisintervenció, 
az egyéni beszélgetés, a kérdőívek, erre képzettek vagyunk.” 
 
„Egyrészt  prevenciós  filmeket  nézünk  meg,  amik  ilyen  beszélgetésindítók.  Másrészt 
összeállítottunk  egy  munkafüzetet,  ami  témaköröket  néz  át,  amik  a  szerhasználat 
következtében  változhatnak  (pl.  társas  kapcsolatok,  szabadidő,  foglalkoztatottság  stb.). 
Szerhasználati szokásokra is rákérdez, hogy pl. van‐e állandó helyszín, időpont stb., de ezek is 
inkább beszélgetésindítók. Ezt kitöltik névtelenül, és akkor ezek mentén  tudunk beszélgetni. 
Hogy  mit  üzen  nekünk  a  kapott  információ?  Hogy  pl.  hogyan  változtak  a  szerhasználati 
szokások  stb.  Címszavakat  is  szoktunk  hozni,  ami  köré  egy  foglalkozás  épül,  amivel 
foglalkozunk. Amit nagyon fontosnak tartok, az a partneri viszony!” 

 
Az egyik szakember hangsúlyozta, hogy a csoportos ülések célja semmiképpen nem a gyógyítás, mivel 
nézete szerint az MFSZ‐re járó fiatalok nem betegek, így terápiára sincs szükségük.  
 

„Az a fiatal jön hozzánk, aki alkalmi fogyasztó, vagy gyakoribb, de nem rendszeres fogyasztó, 
így nem kell gyógykezelés és pszichiáter. Csak van az életének egy problémás területe, amiért 
benne  ragad  a  fogyasztásban,  hiszen  itt  100‐ból  egy  csak  a  kipróbáló.  A  célunk,  hogy  a 
problémás  területeket  felderítsük,  az  ő  rizikófaktorait  megnézzük,  a  családi  kapcsolatait 
feltérképezzük,  a  múltjukat,  vannak‐e  betegségei,  amivel  foglalkozni  kell.  Soknak  van 
pszichiátriai problémája is. Itt nem terápia folyik, hanem foglalkozás.” 

 
Az  alkalmazott  módszerek  tekintetében  sokan  említették  a  drámapedagógiai,  pszichodramatikus 
módszereket, tréning módszert, pszichoedukációt.  
 

„Én pszichodráma vezető is vagyok, néha megcsináljuk, hogy dramatikusan jelenítsenek meg 
egy problémát. Van egy szerszínházunk is, ami egy improvizációs színház, és oda is lehet járni 
elterelés  címén.  Járnak  és  szeretik. Most  van egy  fiú, aki ugyan  elterelés  keretében  jár, de 
többször  jön,  mint  ahányszor  kellene.  Külsősök  is  vannak.  Ez  egy  nagyon  érdekes 
„közegterápia”, metaterápia, vagyis miközben  jár elterelésre, egy kvázi  családi közegben  is 
van, és őt ott elfogadják. Itt mindenki más helyzetben látja a másikat.” 

 
„És  alapvetően  gyakorlati  megközelítéssel  dolgozunk,  azaz  sok  dramatikus  elemet 
alkalmazunk,  szituációs  gyakorlatokat.  Nálunk  még  erős  alapját  képezi  a  módszernek  a 
személyiségfejlesztés,  és  a  kommunikációs  készségek  fejlesztése.  Itt  kell  kezdeni.  És  az 
ismeretátadás csak ez után jöhet, hogy felvérteződött készségekkel.” 

 
Egy  válaszadó  utalt  arra,  hogy  jelenleg  művészetterápiával  kísérleteznek  az  intézményükben. 
Kivételes  módszerként  (személetmódként)  a  Zen  buddhizmust  alkalmazzák  egy  vidéki  kezelő 
intézménynél a megelőző felvilágosító szolgáltatást igénybevevő eltereltek esetében. 
 

„Mi  a  hagyományos  nyugati  terápiás módszert  ötvözzük  a  keleti  hagyományokkal,  a  Zen 
buddhizmussal  konkrétan.  Azon  túl,  hogy  információt  közlünk,  meg  készség‐  és 
személyiségfejlesztő  módszerekkel  dolgozunk,  egy  olyan  alternatív  módszert,  a  Zen 
meditációt is tanítjuk a klienseknek, ami segít a feszültségmentesség, a nyugalom elérésében. 
Ez fontos, hiszen nagyon sokszor a kábítószer‐fogyasztás kialakulása mögött, ilyen problémák 
állnak. Sok gyereknek van igénye a különleges tudatállapotok elérésére, ezeket pedig el lehet 
érni a társadalom számára elfogadható legális módon  is. Az nagyon szép, ha elmondjuk egy 
gyereknek, hogy mit nem szabad, de azt  is meg kell  tanítani, hogy mit  lehet helyette. A 
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Zen buddhizmus egyébként nagyon hasonlít az egzisztencialista pszichoterápiákhoz, csak más 
a megfogalmazása.” 

 
Egyedi véleményként hangzott el a konfrontáció, mint motivációébresztő módszer alkalmazása. 
 

„Én a Csernus Imrétől tanultam, amit csinálok, de itt nem az emelt hangra vagy a durvaságra 
kell gondolni, vagy arra, hogy én fölényben érzem magam. Az alapgondolatait tőle tanultam, 
így  azt  is,  hogy  a  motiválatlannal  sokat  nem  lehet  kezdeni.  Sokan  mondják,  hogy  a 
konfrontáció  nem  lehet  eszköz,  csak  cél.  Én  ezzel  nem  értek  egyet.  Én  azt  gondolom,  egy 
szenvedélybetegnél ez hasznos  lehet, mint eszköz.  Legyen meg a maga  légköre,  intimitása, 
így  az  elején  megvan  a  bizalomépítés  fázisa.  Sokszor  használok,  mondjuk  szerepjátékot, 
például,  hogy  én  vagyok  a  lányod  20  év múlva.  Konfrontálódni  tud  önmagával  ebben  a 
helyzetben,  hiszen  eljut  ugyanabba  a  tehetetlen  helyzetbe,  amit  az  ő  szülei,  vagy  akár  én 
érzek vele, mint motiválatlan fogyasztóval szemben. Tehát motivációébresztő beszélgetéseket 
próbálok csinálni.” 

A módszerek sokféleségében – elsősorban az egyházi kötődésű intézményekben vagy szervezeteknél 
– néhol helyet kap a vallás is. 
 

„Az egyik a  szocioterápiás  foglalkozás, önismeret, készségek  fejlesztése  stb. A másik alapja 
meg a ……… iskolával kötött együttműködési megállapodás. Az intézményünknek nyilván van 
egy  kis  katolikus  vonala,  és  szerettük  volna  ezt  az  evangelizációt  elkezdeni,  úgy,  hogy  a 
szakmaiság  a  hittel  összeforrva  segítsen.  A  felmerült  kérdésekre  keresztény  szemmel  és 
keresztény módon adunk válaszokat. A …… iskolának olyan módszerei vannak, amellyel a mai 
kor  emberét  hatékonyan  tudja  megszólítani,  tehát  nem  katekézist  tartunk  nekik,  vagy 
konfirmációra való  felkészítést. Természetesen csak azoknak biztosítjuk, akik erre nyitottak, 
ha ettől elzárkóznak, akkor ez nem erőszak.”  

 
Néhány  szervezetnél  gyakorlatilag  „módszerként”  említették  a  gyógyult  szenvedélybetegek 
alkalmazását.  Egy  válaszadó  hangsúlyozta,  hogy  a  józan  szenvedélybetegek  ugyanazokat  a 
módszereket alkalmazzák, amelyeket saját élményben is megtapasztaltak, így hatékonyabbak. 

Csoportos versus egyéni elterelés 

A  vizsgálatban  felkeresett  intézmények  eltérően  vélekednek  az  egyéni  és  csoportos  foglalkozások 
eredményességéről, melynek következtében változatosan alkalmazzák a két módszert az elterelések 
során. 
 
Néhány válaszadó szakember határozottan támogatja a csoportos módszer alkalmazását. A csoportos 
módszer  „hívei”  általában  arra  hivatkoznak,  hogy  a  fiatalok  jobban  elfogadják  egymástól  az 
információkat, valamint a csoportdinamika segít leküzdeni az eltereltek ellenállását, az interaktivitás 
pedig  felszínre  hozza  a  problémákat.  Egy  megkérdezett  szerint  egyéniben  nehezebb  tartani  a 
kereteket is. 
 

„Főleg csoportfoglalkozások vannak,  tehát az egyéni  foglalkozás csak a kötelező minimum. 
Sokkal inkább a csoportos módszerekben hiszünk. Nálunk véletlenszerűen alakulnak a vegyes 
csoportok, ami elég  szerencsésen  szokott összejönni, azaz mindenféle háttérrel  rendelkezők 
vannak a csoportban (pl. életkort, foglakozást tekintve), így egymástól is sok mindent tudnak 
tanulni.” 
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„Gyakorlati  tapasztalat.  Ez  az,  ami  bevált,  és  ami  működött.  Tehát  az  interaktív, 
csoportdinamikára épülő módszerek. Az elején kísérleteztünk, és ez vált be. Ezen túl az egyéni 
foglalkozások  el  is  akadhatnak,  ha  nincs  csoportos  visszajelzés.  Persze,  fontos  az  egyéni 
foglalkozás,  de  ez  el  tud  akadni, mert a  csoportnak  sokkal  jobban hisznek a  kliensek, akik 
sorstársak, akik hiteles visszajelzést tudnak adni. Fontos a csoport visszajelző szerepe.”  

 
Egy szakember markánsan ellenzi a csoportok tartását kábítószerfüggők, vagy  fogyasztók esetében, 
mivel véleménye szerint ez inkább csak új kapcsolatrendszerhez, információkhoz juttatja a klienst. 
 

„Nekem ezzel az a szakmai aggályom, hogy egy csoportban sok mindenről szó van, de arról 
nincs,  amit  mi  szeretnénk.  Nem  szeretem  az  ilyen  csoportos  rendezvényeket,  mert 
összegyűlnek,  aztán  miről  van  szó?  A  drogról.  Az  egyéni  terápia  sokkal  közvetlenebb, 
személyesebb, egyénre szólóbb, talán jobban meg is tud nyílni. A felfogásom mellett a csoport 
ellen  szól  az  eltereltek  létszáma  is. Még mindig  nincsenek  annyian  igazából,  hogy  szükség 
lenne csoportra.”  

 
Az egyik válaszadó álláspontja szerint motiválatlan elterelteknél értelmetlen a csoportos foglalkozás. 
 

„A csoportot  itt a rengeteg motiválatlan miatt alapból gáznak tartom, nem gondolom, hogy 
ez bármilyen  szinten  tudna hatni.  Egy  valamire  jó  a  csoport,  hogy  így a motiválatlanokkal 
nem  kell  egyéniben  szenvedni  fél  éven  keresztül.  Persze  lehet  hasznos  a  csoport 
motiválatlanoknál  is, de  itt egy eszközt  látok, ami a kőkemény konfrontáció. Annál rosszabb 
nincs, mint mikor beszívva bejönnek  csoportra, és  itt  is  csak ötleteket  cserélnek. Ennek  sok 
értelme nincs, akkor már inkább az egyéni, hiszen mindenkinél lehet találni olyan témát, ami 
érdekli.”  

 
Több  interjúalany hasonlóan vélekedett a tekintetben, hogy általában a csoport összetételén múlik, 
hogy mennyire hatékony. Nézetük szerint a szakembereknek figyelni kell arra, hogy milyen klienseket 
ültetnek be egy‐egy foglalkozásra. 
 

„A  csoport  az  jó  tud  lenni,  de  nem  mindig  sikerül  elérni  a  csoportban  azt  a  fajta 
motiváltságot, amitől működik. Ha  jó a csoport, akkor az  jobb. Akkor van gond például, ha 
több haver bukik  le egyszerre, és akkor  ők klikkben beszélgetnek, nem  tarthatók a keretek. 
Volt  olyan  csoport,  ami  kínszenvedés  volt,  nem  lehetett  dolgozni.  Egyéniben  meg  persze 
mégiscsak  könnyebben  szót  értünk,  tarthatóak  a  keretek,  de  lassabb  is  lehet  a  haladás. 
Csoportban sok mindent hall, utána is több mindenen tud gondolkodni.”  

 
„Én mindig a fiatalokért aggódom nagyon, így nagyon megnézem, hogy kit kivel rakok össze. 
Viszont néha jót tesz nekik, ha hallanak egy‐két hiteles sztorit a nagyok szájából, ami kellően 
riasztó.” 

 
Változatos  a  kép  abból  a  szempontból  is,  hogy  nyílt  vagy  zárt  csoportokat  működtetnek‐e  az 
elterelést végzők, vagyis lehet‐e egy‐egy csoporthoz később is csatlakozni.  
 

„Nálunk  nyílt  csoport  van,  azaz  folyamatos  a  kilépés,  belépés.  Vannak  olyan  csoportok, 
akiknek a  tagjai már összeszoktak, és akkor mindig úgy kérik az  időpontot, hogy egyszerre 
jöjjenek. És ha már vannak motiváltabb emberek a csoportban, akkor az újabban belépőt már 
ez is motiválja. Hogy ugyanabban a cipőben jár a másik, és mégis mennyire vesz részt.” 
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„Egyéniből csoportba nehézkes átkerülni, mert az lezárul, oda nem lehet bejönni.” 
 
A kutatásban részt vevő  intézmények egy részénél – ha az előzetes állapotfelmérés szerint a kliens 
csoportba küldhető – kizárólag a kliens állapotán múlik, hogy csoportba kerül, vagy egyéni terápiára 
jár.  Az  indoklás  az,  hogy mindkét módszernek megvannak  az  előnyei,  hátrányai,  így  a  kliensnek 
leginkább megfelelőt kell választani. 
 

„Az MFSZ‐nél van az, akivel nem kell komolyan foglalkozni. Sokkal hasznosabb, ha csoportba 
tesszük és ott sok élmény, infó éri, ami több lehet, mint az egyéni. Az állapotfelmérésen derül 
ki az elterelés  fajtája, és az  is, hogy milyen módszertan alapján  fogunk vele  foglalkozni. Ha 
nem  alkalmas  csoportra,  vagy  annál  komolyabb  a  probléma,  akkor  MFSZ‐ben  is  egyéni 
terápiába jár.”  

 
A kutatás  tapasztalatai  szerint a komplexebb  tevékenységet végző, nagyobb  szakmai hozzáértéssel 
jellemezhető,  jelentősebb anyagi és emberi erőforrásokkal  rendelkező  intézményekben  jellemzőbb 
az egyéni terápia. Egy vidéki drogambulancia munkatársa jelezte, hogy a csoportszervezés egyik oka 
lehet a hirtelen megnövekedő kliensszám is. 

Kiegészítő „szolgáltatások” 

Fontos  kiemelni,  hogy  az  elterelést  végző  intézmények  kivétel  nélkül  ugyanazokat  a 
„pluszszolgáltatásokat”  biztosítják,  vagy  legalábbis  ajánlják  fel  az  elterelteknek,  mint  a  többi 
kliensüknek.  Segítséget  biztosítanak  jogi  ügyekben,  álláskeresésben,  szociális  problémák 
megoldásában,  hivatalos  papírok  intézésében,  de  akár  még  a  cigarettáról  történő  leszokás 
támogatásában is. 
 

„Az egyéni  foglalkozásokban néha konkrét  segítségnyújtás  jelenik meg. Manapság  főként a 
munkaerő‐piaci  problémák  kezelése,  és  vannak  egyéb  problémák,  helyzetek  (pl.  lakhatás, 
gyermekszületés), amiben segíteni tudunk.” 
 
„Van álláskereső klub, szolgáltatásunk is egy civil szervezettel közösen. Házhoz jönnek, itt van 
nálunk heti két napon.” 

 
Egy válaszadó hangsúlyozta,  foglalkozásaikat a családsegítő  szolgálatoknál  tartják, melynek oka – a 
megfelelő  infrastruktúra  és  a  kellő  diszkréció  biztosítása mellett  –  az,  hogy  a  szolgálatok  a  kliens 
egyéb problémáinak megoldását is hatékonyan segíthetik. 
 

„Munkakeresési,  jogi  segítséget,  családgondozást  kaphat  a  családsegítő  szolgálatoknál. Az 
elterelés hat hónapja alatt kialakul egy kapcsolat, hogy bemer menni segítséget kérni.” 

Az időkeretek betartása 

A  kutatásban  részt  vevő  szakemberek mindegyike  tisztában  van  azzal, hogy  a  jogszabály  egységes 
időkeretet határoz meg az elterelés esetében – függetlenül attól, milyen típusú elterelésről van szó. E 
megszabott  időkeret  azonban  a  szakemberek  véleménye  szerint  másképp  tartható,  illetve 
hasznosítható  a  különböző  elterelés  típusok  esetében,  illetve  a  csoportos  és  egyéni  foglalkozások 
vagy  terápiák  alkalmával. A  kéthetenkéni  két  óra  betartása  (és  tartalmas  kitöltése)  inkább  csak  a 
csoportos foglalkozások esetében jellemző az interjúalanyok egy részének véleménye szerint. Egyéni 
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beszélgetésre,  terápiára  –  különösen,  ha  nem  problémás  fogyasztóról  van  szó  –  ez  sokak  szerint 
eltúlzott.  
 

„Csoporton megvan a két óra, de egyéniben ezt nem mérem stopperral, általában egy óra, de 
attól függ. Önmagában nem életszerű a kéthetente két óra, nem szoktam két órát hagyni a 
naptáramban egy eltereltre.” 

 
„A  törvény két órás  foglalkozást  ír elő, de ha azt  látom, hogy ez hosszú, akkor nem  tartom 
annyi ideig. Nem az a cél, hogy nyúzzam a gyereket.” 

 
A  csoportos  módszert  alkalmazó  szervezeteknél  szinte  mindenki  szigorúan  veszi  a  két  órás 
foglalkozásokat. 
 

„Én  szigorú  kereteket  tartok, mert  ezzel  tisztelem meg,  az  én  véleményem  szerint. Ha  azt 
mondja, hogy előbb el kell mennie, ide‐oda‐amoda, akkor semmi gond, de annyi időt írunk be, 
amennyit  itt van. Persze, ha komoly oka van, az más, de amúgy ez a többiekkel szemben  is 
csak így fair.” 

 
Egyes  intézmények  a megjelenések  számát  szigorúan  betartatják,  de  az  ott  töltött  időt  a  kliens 
szükségleteihez igazítják. 
 

„Hetente  jön, de azt, hogy mennyit van  itt, nem mérjük. Annyit van  itt, amennyi  szükséges 
éppen. Ha pár percig van itt, akkor is látom, ha van problémája vagy, hogy milyen állapotban 
van. Régen úgy csináltam, hogy hetente kétszer, de a kollégák azt mondták, hogy ez sok.  Az 
én elvem azonban továbbra is az, hogy minél többet látjuk ezeket az embereket az is egyfajta 
visszatartó erőt jelent számukra.” 

Előzetes állapotfelmérés 

Az előzetes állapotfelmérést a kutatásban részt vevő szervezetek és intézmények – hasonló módon – 
tesztek  kitöltésével és  személyes beszélgetéssel  végzik. Az  interjúalanyok  közül azonban  többen  is 
jelentős problémákat látnak az előzetes állapotfelmérés rendszerével kapcsolatban. Gondokat azok a 
szervezetek  jeleztek,  amelyek  nem  végezhetnek  előzetes  állapotfelmérést.  Több  szervezetnél  is 
megfogalmazták, hogy a kliensek papírjai sokszor nem tükrözik a valóságot, vagyis az állapotfelmérés 
nem reális, nem az elterelt érdekét szolgálja.  
 
Egy szervezet képviselője hangsúlyozta, hogy olyan klienseket is megelőző‐felvilágosító szolgáltatásra 
küldenek az előzetes állapotfelmérést végző egészségügyi  intézményből, akinek nem MFSZ‐re  lenne 
szükségük, hanem kórházi kezelésre vagy rehabilitációra.  
 
Egy  másik  válaszadó  ezzel  ellentétes  problémát  jelzett,  nevezetesen,  hogy  egyes  előzetes 
állapotfelmérést végző intézmények érdekeltek olyan szakvélemény kiállításában, melynek alapján a 
kliens az ő intézményükben marad.  
 

„Az a problémánk, hogy  többször  tapasztaljuk, hogy az orvos  ráírja a papírjára, hogy más 
ellátásra  javasolja azért, hogy utána hozzá  járjon. És utána nem az állapotának megfelelő 
ellátást kapja. A másik, hogy én felhívom a klienssel együtt, hogy kérjen időpontot, de az első 
kérdésük az,  hogy oda  szeretne  járni  utána  vagy nem, ha a  kliens azt mondja, hogy nem, 
akkor csak hetek múlva kap időpontot” 
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Az  előzetes  állapotfelmérést  saját módszerük,  rendszerük,  tesztjeik  alapján  azok  a  szervezetek  is 
elvégzik, akikhez már „papírral” érkezik a kliens. Olyan válaszadó  is volt, aki szerint ez terheli ugyan 
klienseket, de mégsem kerülhető el, hiszen nekik is szükségük van pontos információkra. 

A szakmai program megvalósításához kapcsolódó feltételek 

Az elterelés eredményes folytatásához szükséges infrastrukturális, szakemberi és pénzügyi feltételek 
meglétére  minden  szervezetnél  rákérdeztünk.  Ebben  a  körben  vizsgáltuk  azt  is,  hogy  az  egyes 
intézmények, szervezetek milyen módon dokumentálják az általuk végzett tevékenységet. 

Infrastruktúra 

A mélyinterjúk  összegzése  –  illetve  a  helyszíneken  tapasztaltak  –  alapján megállapítható,  hogy  az 
elterelési tevékenység végzéséhez szükséges elégséges infrastruktúrával a felkeresett intézmények és 
szervezetek mindegyike rendelkezik. (Megjegyezzük azonban, hogy az interjúk nagyobb, relatíve sok 
klienst ellátó intézményeknél vagy szervezeteknél készültek.) 
 

„A  helyiség  tehát mindenhol  adott,  jó  a  berendezés  is. Nekünk  tényleg  fontos  az  is,  hogy 
kényelmes széken üljön másfél órát. Az eszközök adottak, mi kocsival ingázunk a települések 
között.” 
 
„Azt gondolom, hogy igen. Megvannak az egyéni konzultációs szobáink, a csoportszobák, van 
egy imatermünk.” 

 
Az egyik felkeresett szervezet több kistelepülésen végez elterelést, és a foglalkozásokat mindenhol a 
helyi családsegítő szolgálatok  irodáiban tartják. Véleményük szerint amellett, hogy ezek az épületek 
jól felszereltek, a kliensek számára fontos diszkréció is könnyebben megőrizhető. 

„A  családsegítő  szolgálatok  adják  a  helyet,  hosszú  távú  szerződésünk  van.  Ez  fontos, mert 
nem  tudják,  hogy mi  van  itt,  sok  a  tábla,  így  nem  bukik  le. Aztán  fontos  a  helyszín,  hogy 
kényelmes székek legyenek, kellemes helyiség. A másik szempont, hogy a szolgálatok tudnak 
másban is segíteni.”  

 
Néhány  helyen  megemlítették  azonban  az  épületek  leromlott  állapotát,  illetve  a  felszerelés 
elavultságát. 
 

„Az  intézmény  lehetne  kulturáltabb  a  körülményeket  tekintve.  Az  épület  nagyon  rossz 
állapotban van, de ez az önkormányzatot nem érdekli.” 
 
„Még egyszer nem kapnánk működési engedélyt erre az épületre, mert kevés a vizesblokk.” 

 
A tapasztalatok szerint egy‐két helyen a problémamentes működés csak alapos szervezéssel oldható 
meg. Az egyik  intézményben például két műszakban dolgoznak,  így mindenki elfér, és nem alakul ki 
súrlódás a hely szűkössége miatt. 
 
Máshol az MFSZ‐re járó eltereltek és a függők elkülönítése okoz problémákat. 
 

„Az  infrastruktúrával bajban  vagyunk, hiszen  elég  kis helyen nagyon  sokféle  tevékenységet 
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végzünk.  Nagyon  oda  kell  figyelni,  hogy  az  MFSZ‐re  járók  ne  találkozzanak  a  súlyos 
addiktokkal. Külön helyiséget szeretnék erre a jövőben.” 

 
Egy  válaszadó  a  klienseknek  nyújtható  bővebb  szolgáltatás  érdekében  szeretné  bővíteni  a 
rendelkezésre álló infrastruktúrát.  
 

„Persze  én  szeretnék  egy  nagyobb  termet,  ping‐pong  asztalt,  kert  részt,  van  is  itt  a 
plébániának egy épülete. Próbálkozunk.” 

Az elterelésben dolgozó munkatársak száma és szakképzettsége 

Összességében  megállapítható,  hogy  a  felkeresett  elterelést  végző  szervezetek  nem  küzdenek 
jelentősebb szakemberhiánnyal. A megkérdezett szakemberek munkatársaik számát és képzettségét 
alapvetően megfelelőnek ítélték.  
 

„Szakemberekkel  jól  állunk.  Van  pszichiáter,  pszichológus,  szociális  munkás,  megfelelő 
szakképzettséggel.” 

 
„Dolgozik  nálunk  szociális  munkás,  szociálpedagógus,  mentálhigiénikus,  védőnő, 
pszichológus.” 

 
Megjegyzést érdemel azonban, hogy ebben az esetben  is jelentős előnnyel rendelkeznek a nagyobb 
kliensforgalmat  lebonyolító,  komplexebb  szolgáltatásokat  nyújtó  intézmények,  ahol 
természetszerűleg  jóval  többen dolgoznak, valamint végzettségük, és a munkatársak képzettsége  is 
sokkal  szélesebb  skálán  mozog,  mint  más  szervezetek  esetében.  A  létszámában  nagyobb  és 
alaposabban  képzett  szakemberállomány  pedig  egyértelműen  egyénibb,  személyre  szabottabb 
terápia biztosítására képes a kliensek számára. 
 
Néhány  interjúalany  kiemelte,  hogy  nagyon  szeretnék,  ha  „saját”  pszichiáterük  is  lehetne,  aki  az 
előzetes  állapotfelmérés  biztosításán  túl  nagyobb  szakmai  biztonságot  jelentene  a  komplexebb 
esetek kezelése során. 
 

„A  pszichiáterek  …‐ről  járnak  le,  megvan  a  meghatározott  rendelési  idejük.  Keresünk 
pszichiátert, de sajnos nem találunk senkit, aki ideköltözne. Orvos kellene és erre forrásunk is 
van. Minden más feltételünk adott.” 

 
Egy szervezet vezetője elmondta, hogy bár a feladataikat így is el tudják látni, kollégái leterheltségét 
csökkentené,  ha  az  eltereléshez  lenne még  egy munkatársuk,  egy  drogambulancia  pszichológusa 
pedig  kifejezetten  adminisztrációval  foglalkozó  dolgozót  szeretne,  mivel  véleménye  szerint  a 
megnövekedett mértékű papírmunka lassan már a terápia rovására megy. 
 

„Az adminisztrációs kapacitással vannak problémák. Azaz erre nincs ember, asszisztens.” 
 
A kapott információk szerint „gyógyult” (józan) szenvedélybeteg szakembert, szakembereket csak két 
szervezet alkalmaz. 
 

„Van  egy  volt  szerhasználónk  is  szerencsére,  így  jobban  tudjuk  őket  motiválni  a  rehab 
irányába is, ha szükséges.” 
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Egyedi  problémát  fogalmazott  meg  egy  vidéki  válaszadó  azzal,  hogy  jelezte,  az  intézmény 
vezetőjének  végzettsége és  tapasztalata egyáltalán nem megfelelő. Véleménye  szerint a  vezetőt a 
fenntartó mindenfajta  szakmai  szempont mérlegelése  nélkül  nevezte  ki,  aki  jelenleg  képtelen  az 
intézmény irányítására, kollégái nem tisztelik, nem is tekintik vezetőnek. 

Anyagi források 

A  rendelkezésre  álló  anyagi  forrásokkal,  az  elterelés  finanszírozásával  egyetlen megkérdezett  sem 
elégedett. Sokan sérelmezik, hogy az elterelés  finanszírozása 2003 óta egyáltalán nem emelkedett, 
míg a szervezetek számára előírt követelmények, feladatok jelentősen növekedtek, növekednek. 
 

„Az anyagi forrás, az gond. A finanszírozás 2003 óta abszolút nem változott, de jóval több lett 
a feladat, telefonok, egyéni terv stb.” 

 
„Egyre több a munka, a követelmény és nem változik, nem emelkedik hozzá, vele arányosan a 
finanszírozás. Például jön az egyéni fejlesztési terv.” 

 
Több  interjúalany hangsúlyozta, hogy pusztán  „elterelésből” nem  lehet  fenntartani  az  intézményt, 
szervezetet,  különösképpen  akkor,  ha  csak  megelőző  felvilágosító  szolgáltatást  végeznek. 
Tapasztalataink  szerint  a  megkérdezettek  különféle  pályázatokból,  illetve  kapcsolódó 
tevékenységekből fedezik működési költségeiket. 
 

„Ugyanakkor  az  intézmény  finanszírozása  több  lábon  áll:  egyrészt  működik  nálunk 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű  szolgáltatás, elterelés és ezek mellé 
még  pályázunk  is.  Tehát  mindezekből  együtt  jön  össze,  hogy  meg  tudunk  felelni  az 
elvárásoknak, és el  tudjuk  látni a  feladatunkat úgy, hogy  jól  felkészültek  vagyunk. Ha  csak 
eltereléssel foglalkoznánk, akkor ez nem menne.”  
 
„...nem  csak az elterelésből  tartjuk  fenn a  szolgáltatást. Biztosítunk  egyéb programokat  is: 
továbbképzés, szülőcsoport, nekem van egy egyéni klientúrám pszichodráma‐terapeutaként, 
illetve  van  egy  dohányzás‐leszoktató  programunk  is  (biorezonancia).  Tehát  ezekből  a 
programokból együttesen tudjuk biztosítani a szükséges feltételeket. Ezek mellett kábítószer‐
fogyasztásból adódó problémákból kifolyólag, nem elterelés keretében is jönnek hozzánk még 
kliensek (pl. a gyermekjóléti szolgálat küldi a gyerekeket).”  

 
Néhány  válaszadó utalt  arra, hogy  az OEP  finanszírozás  sokkal  kedvezőbb,  így  a magasabb összeg 
miatt  több  klienst  MFSZ  helyett  függőséget  gyógyító,  vagy  használatot  kezelő  ellátás  keretében 
„jelentenek le”.  
 

„Az OEP  finanszírozás sokkal  jobb, sokkal magasabb, mint az NDI által nyújtott.  Így nyilván 
többet fogunk az OEP‐hez lejelenteni, jelölve azt, hogy elterelt.” 

 
Egy szakember jelezte azonban, hogy az OEP finanszírozás sem elegendő önmagában arra, hogy egy 
intézmény működtethető legyen. 
 

„Amit  mi  végzünk,  az  OEP  finanszírozott  tevékenység.  A  most  nemrég  megemelt 
óraszámokkal  jó  a  helyzet,  és  emellett még  pályázati  forrásokból  is  igyekszünk  forrásokat 
előteremteni. Persze lehetne jobb is, de nem kell bezárnunk. Ha csak az OEP finanszírozásból 
kellene élnünk, akkor viszont nem lennénk nyitva.”  
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Egy  megkérdezett  intézmény  két  munkatársa  is  elmondta,  hogy  az  alacsony  finanszírozás  miatt 
sokszor az alapvető dolgokra sem jut a költségvetésből. 
 

„Pénz? Ez az, ami soha nem elég. Ha körülnézel, akkor látod, hogy a felújítás nagyon kellene. 
Lassan a fenntartás, a működés is gondot okoz.” 
 
„Most  kaptam  nyomtató  patront  néhány  hét  után.  Van  olyan,  hogy  egy  hétig  nem  tudok 
igazolást kiadni, mert nincs papír. A múlt hónapban a saját pénzünkön vettünk  fénymásoló 
papírt.” 

 
A válaszadók közül néhányan megemlítették, hogy az elterelést végzők szakmai képzésére – alapvető 
jelentősége ellenére – sincs megfelelő forrás. 
 

„Szakképzést jó lenne, ha néha tudnánk finanszírozni a kollégáknak.” 
 
A dolgozók alacsony bérezésére csak egy megkérdezett utalt egyértelműen.  
 

„A  külföldhöz  képest persze  van az átlagos dolog, hogy  rosszul  vagyunk  fizetve. De ha azt 
gondolom, hogy itt van dolgom, akkor ez is meg van oldva.”  

A tevékenység dokumentációja 

Az elterelés  formai dokumentációját  (például  jelenléti  ív, adatlapok, stb.)  részben az adminisztratív 
követelmények, részben belső szabályzatok, egyéb motivációk miatt minden felkeresett szervezet – 
állítása szerint – pontosan vezeti. 
 
A kliens előrehaladásának, fejlődésének  írásos rögzítése azonban már nagyon eltérő képet mutat az 
egyes  szervezetek  esetében.  Az  egészségügyi  szolgáltatások  keretébe  tartozó  elterelés  típusok 
esetében – az interjúk tapasztalata szerint – az elterelésre járó kliensekkel kapcsolatos dokumentáció 
nem tér el a többi pácienssel kapcsolatos adminisztrációtól. A dokumentálás mélysége azonban itt is 
függ a szervezeti kultúrától.  
 

„Mindenkinek számítógépes kartonja van, és ott írunk mindent. Van egy infolap nevű hely, és 
oda írunk be mindent.”  
 
„Ugyanúgy, mint bármely más orvosi vizsgálatnál. Mindent számítógépen vezetünk, orvos  is 
pszichológus is. Elvárom, hogy a pszichológus is írja le, hogy mit tapasztalt a betegnél.” 

 
Az MFSZ‐es kliensekkel foglalkozó szervezetek egy része rendkívül pontos és részletes dokumentációt 
vezet a kliensek előrehaladásáról, állapotáról, a velük kapcsolatos összes eseményről.  
 

„A  jelenlétet  szigorúan  vezetjük.  Az  adminisztráció  nálunk  alapvető,  nagyon  komolyan 
végezzük.  lássam, hogy ki hol tart, mikor telik  le. Vezetünk jegyzeteket, kartont a kliensekről 
is, amiről mi kollégák beszélünk is. Most fejlesztettük ki ehhez még az egyéni fejlesztési tervet 
is, hogy mi a cél stb. Én mindent vezetek a kliens  lapján, még azt  is, ha küldött sms‐t, hogy 
nem tud jönni, mert mondjuk dolgozik  stb.” 
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„Ennek  van  egy  formai  követelménye.  Pl.  a megjelenés,  amit  jelenléti  íven  tartunk  nyilván 
(van egyéni és csoport  jelenléti  is). És mindenkinek van egy aktája, amibe belekerül minden, 
ami  vele  kapcsolatos. Az  állapotfelmérés  alapján  kialakul  egy  terv,  hogy milyen  problémái 
vannak, merre  is menjen  tovább,  és  ehhez  képest  dokumentáljuk,  hogy  hol  jár.  Illetve  az 
aktájába minden egyéb is bekerül, pl. akár saját célmeghatározás, egy terv, vagy bármi.”  

Más  szervezetek nem  tartják  fontosnak, hogy  írásban  is  rögzítsék a kliensek  fejlődésének  lépéseit. 
Egyes  vélemények  szerint  úgyis  ugyanaz  a  szakember  kíséri  végig  a  kliens  elterelését,  így  nem 
szükséges a komolyabb dokumentáció. 
 

„Van egy  jelenléti  ív, amit aláír. Van egy nyilvántartó  lap, amit meg mi  írunk alá. Van egy 
kapcsolattartó lap, amire a fő változásokat felírjuk. De elég személyes a kapcsolat, ismerjük a 
klienseket.” 

 
Figyelemmel  arra,  hogy  számos  szervezet  esetében  nem  kerül  sor  a  kliens  számára  világos  célok 
kitűzésére, egyáltalán a kölcsönös elvárások meghatározására, így az előrehaladás dokumentálása is 
értelmezhetetlen.  
 

„A  dokumentáció  jelenléti  ívvel  történik,  ami  tartalmazza  a  foglalkozás  tartalmát  is,  amik 
megtörténtek.  Egyébként  az  előrehaladását  nem  nagyon  szoktuk  dokumentálni.  Tehát  a 
folyamat  elején  nem  kerülnek  megfogalmazásra  olyan  célok,  hogy  pl.  mindenféleképpen 
szermentes  legyen. Azt gondolom, hogy a  folyamatban gyűlnek az  információk,  és  egyszer 
csak elérkezik egy olyan pont, ahol minden összeáll a kliens fejében, és bekövetkezik a pozitív 
változás.”  

 
Egyedi gyakorlatot követ egy elterelést végző  intézmény azzal, hogy a kliensekkel házi feladatot  írat 
bizonyos témákról, ami a kartonba kerülve gyakorlatilag a dokumentáció alapját képezi.  

Kliensi igények kiszolgálása 

A mélyinterjúk során vizsgáltuk azt  is, hogy az elterelést végző  szervezetek,  intézmények mennyire 
tudják,  illetve  mennyire  akarják  kiszolgálni  a  kliensek  igényeit,  mennyire  tudnak  és  akarnak 
megfelelni  elvárásaiknak.  Tanulmányoztuk  az  időpont  megválasztása  terén  tapasztalható 
rugalmasságot, a foglalkozási forma megválasztásának lehetőségét, illetve a szermentesség elvárását. 

Időpontok megválasztása 

A  válaszadók  mindegyike  hangsúlyozta,  hogy  szinte  teljes  mértékben  alkalmazkodnak  a  kliensek 
időbeosztásához, ha a kliens valóban akarja, akkor bármilyen  időbeosztáshoz, életformához  tudnak 
alkalmazkodni.  
 

„Teljesen alkalmazkodunk. A munkaidőnket  is  rugalmasan változtatjuk.  Jövök akár 10‐re és 
maradok 6‐ig, ha a gyereknek az a jó, mert úgy tud jönni. Vagy ha a munkavállalóhoz, hiszen 
ne kérezkedjen el emiatt.” 
 
„Van,  aki  nagyobb  fokú  rugalmasságot  vár  el.  Pl.  az  egyik  kliensem  minden  hó  végén 
hazarepül  Hollandiából  elterelésre.  Ő  havonta  egyszer  4  órát  jön  úgymond.  Igen  tudunk 
rugalmasak  lenni. Ha azt  látom, hogy azért nem  tud  jönni, mert működik az élete. Azért az 
eltereléssel ne akadályozzuk az életét, ha ott nincs gond.” 
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Néhány megkérdezett azonban  jelezte, hogy a túlzott alkalmazkodás, a túlzásba vitt tolerancia sem 
vezet eredményre. Véleményük szerint a kliensnek is kell áldozatot hoznia, hiszen itt ő hibázott, neki 
kell vállalnia a felelősséget. 
 

„Reggeltől  estig  vagyunk  nyitva.  Persze  az  az  én  véleményem,  hogy  ez  nem  feltétlenül  jó. 
Ezzel  nem  azt  erősítem  a  gyerekben,  hogy  ez  az  én  dolgom,  az  én  felelősségem.  Teszünk 
valamit tálcán elé, és még az se  jó sokszor. Valahol azt érzem, hogy nem támogatjuk ezzel, 
hogy  érezze  ez  100%‐ig  az  ő  felelőssége,  hanem  adunk  neki  kiskapukat.  Én  ezt  csináltam, 
most  ide  kell  járnom,  és meg  fogom  oldani,  és  nem  a  személyzet  alkalmazkodik  hozzám, 
hanem fordítva. Ha bajba kerülök, akkor viseljem a következményeit.” 
 
„Az  időkeretekben nincs még egy  ilyen  intézmény szerintem. Itt őrültek dolgoznak, az biztos. 
Egyéniben  gyakorlatilag  egész  nap  elérhetőek  vagyunk,  reggel  kilenctől  este  8‐ig.  A 
csoportfoglalkozások tekintetében van délutáni csoport, és esti csoport is. A nagyon gyakori, 
indokolatlan  időpont‐változtatgatásokat  azért  nem  szoktuk  hosszú  távon  tolerálni.  Pont  a 
felelősségvállalását, a következetességet akarjuk fejleszteni, a kitartást.”  

 
A  fentiekkel  ellentétes  álláspontot  képvisel  egy  szervezet  vezetője  és munkatársa,  akik  szerint  a 
gondoskodás  a  figyelmet  jelzi  és megakadályozza  a  lemorzsolódást,  kötődést  alakít  ki  –  emellett 
azonban az előzetesen meghatározott időpontok betartatásában szigorúak, következetesek.  
 

„Mi  a  csoport  előtti  este  sms‐ben  figyelmeztetjük  az  elterelteket  a másnapi  időpontra.  Így 
nem felejtik el, mert hát két hét alatt sok minden történik. Ezért nagyon hálásak, így nagyon 
kevés, aki  lemorzsolódik, meg nagyon szeretnek  idejárni, mert törődünk velük. Fix  időpontok 
vannak  a  csoportoknak,  nem  jöhet  közbe  semmi.  Előre  kiosztjuk  papíron  a  csoportok 
időpontjait, amin rajta van a helyszín, a kezdés és a befejezés időpontja. Egy 19 évesnek nincs 
notesza, elfelejti, ha nem adod oda neki, ha nem hívod fel a figyelmét rá.” 

Foglalkozási, terápiás forma megválasztása 

A kutatásban  részt vevő szervezeteknél,  intézményeknél – az előzetes állapotfelmérés eredményét 
figyelembe  véve  –  a  csoportos  vagy  egyéni  foglalkozási,  terápiás  forma  kliens  által  történő 
megválasztásának  lehetősége  többnyire attól  függ, hogy az ott dolgozó  szakemberek hogyan  ítélik 
meg az egyes módszereket.  (A  fentiekben  részletesen  ismertettük, hogy a  felkeresett  intézmények 
eltérően  vélekednek  az  egyéni  és  csoportos  foglalkozások  eredményességéről,  hatékonyságáról, 
melynek következtében változatosan alkalmazzák a két módszert az elterelések esetében.) 
 
Ha az egyik vagy a másik módszer kizárólagos alkalmazása mellett döntöttek, akkor  természetesen 
nem ajánlanak választást a hozzájuk kerülő elterelteknek sem. 
 

„A csoport és egyéni közti választást nem nagyon ajánljuk fel.” 
 
Amennyiben  azonban  az  intézmény  a  csoportos  és  egyéni  módszert  felváltva,  vagy  akár 
párhuzamosan  alkalmazza,  úgy  a  kliens  kérését mindenhol  figyelembe  veszik,  ha  az  nem  ütközik 
valamilyen szakmai elvbe. 
 

„Egyéb módon  is  rugalmasak  vagyunk:  lehetőség  van  pl.  csoportot  váltani,  ha  valakinek 
valamilyen oknál fogva, mint munkahelyi kötelezettség stb. problémája adódik.” 
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 „Ha nem akar csoportba, akkor járhat végig egyénibe. Van ilyen. Például van, aki pánikbeteg, 
nála nem  is próbálkozom. Ha csak tart tőle, akkor azért bepróbálkozom, hogy egyszer  jöjjön 
be,  csak  nézze  meg,  nem  is  kell  szólnia.  Ők  utána  simán  jöttek  csoportba.  Volt  egy 
dadogósom,  aki  végigjárta  csoportban a hat hónapot.  Én nagy  erejét  látom a  csoportnak, 
sokat  tanulnak egymástól, nagyobb az egy hajóban evezünk érzés, nagyobb az élettel való 
hasonlóság a kortárs környezetben.” 

 
Néhány  szakember álláspontja, hogy a csoport mindig zártan működik, vagyis miután elindult, oda 
már új kliens nem kerülhet be, míg másutt a csoportokhoz folyamatosan csatlakozhatnak új emberek 
is. 
 

„Egyéniből csoportba nehézkes átkerülni, mert az lezárul, oda nem lehet bejönni. De fordítva 
lehet, főleg, ha elmarad a csoportból. A csoport, az szigorú keretekkel működik.” 

Szermentesség követelménye 

A  szermentesség  tekintetében  számos  kérdés  merült  fel  a  felkeresett  szakemberekben.  Számos 
válaszadó kiemelte, hogy több kezelő intézményt is ismernek, ahol csak olyan eltereltet vállalnak, aki 
már teljesen szermentes. A mélyinterjúk által érintett intézményekben, szervezeteknél ilyen elvárást 
nem tapasztaltunk. Különbség érezhető azonban a tekintetben, hogy az egyes szakemberek mennyire 
hangsúlyozzák  a  szermentességet,  illetve  fogalmazzák  meg  elvárásként,  kötelező  szabályként  az 
eltereltek számára. 
 
Vannak,  akik  a  szermentesség  követelményét  nyíltan  és  egyértelműen  kommunikálják  elterelt 
klienseik felé. Álláspontjuk szerint e nélkül hiteltelenné válik a kliensek teljes itt töltött ideje.  
 

„A  szermentesség  elvárás,  de  nem  vizsgáljuk  sehogy  sem.  Azt  szoktam  kérni,  hogy  a 
foglalkozáson legyenek szermentesek és alkoholmentesek, már csak a munka miatt is. És ezt 
egymásnak  jól szabályozzák, mert ha valaki ezt nem tartja be, a csoport ezt rosszul viseli és 
reagálja le. Ha valakivel egyáltalán nem lehet dolgozni, akkor haza kell mennie.” 
 
„A  szermentességet  kérem  tőlük,  hát  különben,  hogyan  dolgozunk  rajta?  Ellenőrzést  nem 
végzünk viszont.” 
 

Más helyeken csak a foglalkozások  idejére követelik meg (várják el) a szermentességet a kliensektől 
annak érdekében, hogy érdemben és hatékonyan tudjanak foglalkozni velük. 
 

„A droghasználattal kapcsolatban: azt kérjük, azt  javasoljuk, hogy a kliens, ha  lehet,  józanul 
jöjjön, mert erre vagyunk kíváncsiak. Ezt szeretnénk megerősíteni, ebből kihozni a legtöbbet. 
Ha beállva jön, akkor nem tudunk egymással szót érteni. Volt már, hogy valaki nagyon be volt 
állva,  és  kértük,  hogy  jöjjön  vissza  máskor.  Ez  a  szabály  azonban  kevésbé  vonatkozik  a 
függőkre, pl. a heroin‐függőkre,  főleg a  folyamat elején, mert ha elvonásban van, nem  jön 
ide, vagy nem értünk szót. Ópiát‐függőktől azt kérjük, hogy ne  legyenek túlságosan beállva, 
észnél legyenek.” 

 
Egyedi véleményként megjelent az az álláspont  is, hogy a foglalkozásokon még  legális szereket sem 
használhatnak a kliensek. 
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„Én még a dohányzást se engedem, abban a másfél órában. Nekem a  legális és az  illegális 
drogok között nincs különbség. Pezsgőt se engedek az utolsó alkalom megünneplésére. Én így 
tudom  képviselni  azt  a  szemléletet,  amit  közvetítek. Ha  valakin  látok  alkoholt,  vagy  szert, 
akkor külön elbeszélgetek vele.”  

 
A  szakemberek  azt  is  kifejtették,  hogy  a  folyamat  előrehaladása  során  egyre  inkább  elvárható  a 
szermentesség, és ennek kommunikációja is meghatározó munkájuk során. 
 

„A szermentesség nem kritérium, a foglalkozások alatt sem, de ahogy a terápia halad előre, 
egyre  inkább  elvárjuk,  hogy  szermentes  legyen.  Vagy,  hogyha  használ  szert,  akkor  olyan 
állapotban legyen, hogy kommunikálni lehessen vele. Általában ezt betartják.” 

 
Míg  a  szermentesség, mint  elvárás megítélése  eltérő, magával  az  ellenőrzéssel,  a  vizeletteszttel 
kapcsolatban  szinte minden megkérdezett  szakember  azonos  álláspontot  képvisel.  Egy markánsan 
eltérő véleményt leszámítva, a válaszadók nézete szerint a tesztelés alapvetően felesleges és rontja a 
kliens  és  a  segítője  közti  bizalmi  kapcsolatot.  Az  interjúalanyok  elmondták,  hogy  az  eltereltek 
többnyire őszintén beszámolnak szerfogyasztási szokásaikról, így nincs szükség ennek ellenőrzésére. 
 

„Azért se csinálok tesztet, mert ez bizalmi kérdés, ő úgyis elmondja, látja, hogy elmondhatja, 
mert mi megértjük, más kérdés, hogy nem fogadom el.” 
 
„Nem  vagyok  híve  az  ellenőrzésnek,  pont  azért,  mert  nem  önként  jön.  Én  nem  fogom 
rákényszeríteni, ha nem akarja. Ha kéri, akkor veszünk vizeletet, de  ilyen elterelésben nincs. 
Az ellenőrzésnek  lenne egy olyan üzenete, hogy mi  is annak a rendszernek a részei vagyunk, 
akik  elkaptak  téged.  Egyéniben,  ha motivált  kliensről  van  szó,  ha  függőről  van  szó,  akkor 
indokolt lehet, de amúgy nem. Bevallják amúgy, ha használnak valamit.”  

 
A  felkeresett  intézmények  tizede  végez  kötelező  tesztelést.  Az  egyik  vezető  szerint  e  nélkül 
semmilyen kényszerítő eszköz nincs a kezükben, így ez mindenképpen szükséges. 
 

„A  vizeletvizsgálat  számunkra  nem  kötelező,  de  a  betegeknek  azzá  tesszük.  Következmény 
tulajdonképpen  nincs,  csak  elbeszélgetünk  vele  róla,  hogy  tulajdonképpen  ő mit  szeretne. 
Nyilván  elmondjuk  neki,  hogy  annak,  amit  tesz,  milyen  következményei  lehetnek  a 
szervezetében. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem akar leszokni, csak idejár, azzal nem tudok 
mit kezdeni. Nem fogom számon kérni, leszoktatni. Akkor is azt mondom, hogy jöjjön, hiszen 
csak beszélget velünk, hátha egyszer lesz hatása. Hátha valamit összeszed.” 

 
Míg ennek az intézménynek a vezetője hisz a tesztelés fenyegető erejében, hatékonyságában, addig 
kollégája szerint néha kifejezetten ártó hatása van a kötelező ellenőrzésnek. 
 

„A  szermentesség  elvileg  előírás,  de  az  ellenőrzése  az  kérdéses.  Ha  gyanakszom,  akkor 
foglalkozom  velük,  a  problémával,  de  nem  bizonyítékra  vágyom,  illetve  tőlem  független  a 
vizeletteszt.  Sőt  terápiás  folyamatban  kifejezetten  ártó  lehet  egy  ilyen  tesztelős  rendszer, 
hiszen a bizalom sérül.” 

 
A  kutatás  résztvevői  közül  többen  is  hivatkoztak  azonban  a  tesztelés  fontosságára,  ha  a  kliens 
motivációja már felébredt, ő maga kéri, esetleg kapcsolati terápiába kezdenek stb. 
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„A  szermentesség  nekem  úgy  nincs  benne  a  szemléletemben,  hogy  ez  lenne  az  egyetlen 
kritérium arra, hogy valaki változik. Sőt egy picit az állapot‐felméréses protokollt  is rossznak 
tartom,  hogy  ott  van  vizeletteszt.  Hiszen  idejön,  elmondja,  hogy  szív  és  akkor  is 
megcsináltatom.  Inkább  a  bizalom  kell,  az  a  fontos,  és  ez  rombolja.  Nem  tesztelünk 
feleslegesen,  elmondja,  mikor  mit  használ.  Viszont  ha  ő  kéri,  pl.  családterápiában,  egy 
megállapodás  részeként,  akkor  van  erre  lehetőség. De  az  se miattunk  van,  hanem  a  felek 
kérik. Persze ha még bizalmatlan a helyzet és úgy érzem, hogy nem mond igazat, akkor lehet. 
Ha elfogy eszközeiben az ember, akkor kellhet, főleg, ha gyógyszert is kap tőlünk.” 

 
„Tudom, hogy vannak helyek, ahol absztinenciát várnak el már a terápiába járás alatt is. Mi 
ezt  nem  várjuk  el. Nincs  kötelező  vizeletteszt,  csak  esetleg  a  kapcsolati  terápia  részeként. 
Nem feltétele az  igazolásnak, vagy az  idejárásnak. Persze erről beszélünk, de nem dobjuk ki 
azért, mert ő még füvezik. El tudom fogadni más intézmények véleményét is, de nálunk ilyen 
nincs.”  

Az eltereltek jellemzése 

A kutatásban részt vevő szakembereknek lehetőségük nyílt arra is, hogy kifejtsék tapasztalataikat az 
elterelt  kliensek  céljairól,  elvárásairól,  együttműködési  hajlandóságáról.  Kíváncsiak  voltunk 
véleményükre  a  tekintetben  is,  hogy  szerintük  a  kliensek  mikor  tekintik  eredményesnek 
elterelésüket. 

 

Az eltereltek céljai és elvárásai 

A  megkérdezett  szakemberek  többsége  az  eltereltek  céljaként,  sőt  elsődleges  elvárásaként 
egyértelműen „a papír” megszerzését, az elterelés „letudását” jelölték meg. 
 

„Céljuk a papírszerzés, ez egyértelmű. Ezt ki szokták fejezni.” 
 

„Az elsődleges cél, hogy  letudják a hat hónapot, és ne  legyen más problémájuk belőle. Van, 
akinek el kell magyarázni, hogy idejárni nem az én érdekem, hanem az övé.” 

 
Az egyik válaszadó sokkal differenciáltabb véleményt fogalmazott meg: vannak kliensek, akik számára 
csak  az  igazolás  megszerzése  a  cél,  míg  mások  többé‐kevésbé  motiváltak  arra,  hogy  rendezzék 
drogproblémájukat. 
 

„Egy  részüknél  a  papír  a  cél,  ők  kb.  az  elterelésbe  kerülők  egynegyede.  Egy másik  része 
valamennyire kíváncsi, ha  jó a rendszer, akkor jó, de ha nem, akkor  is ki kell bírni – ők  is kb. 
25%. A harmadik negyed  tényleg motivált, vagy a munkahely vagy a család vagy egyéb ok 
miatt, és tényleg meggyőződésesen le akarnak állni. És van egy kisebb, talán nem egész 25%, 
akik muszájból  jönnek,  főleg az egészen  fiatalok, akiket pl. a szülők kényszerítenek. Közülük 
azért páran átmennek a valamelyest meggyőződésesek csoportjába.” 

 
Egyedi véleményt fogalmazott meg egy pszichiáter, mikor jelezte, hogy a függő eltereltek elvárása az, 
hogy  valami  segítséget  kapjanak. Céljuk  lehet  egy normálisabb  élet,  ami nem  a  szer után  történő 
„futkosásról” szól.  
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Az egyik interjúalany szerint az eltereltek céljai nagyon változóak. Van – mondja másokhoz hasonlóan 
– aki a papírt szeretné, de van, aki örül, ha meghallgatják, ha beszélgethet, illetve van olyan elterelt 
is, aki le szeretne szokni, és persze előfordul, hogy egy klienssel az ellenállása miatt semmit sem lehet 
kezdeni. Más szakember azt is tapasztalta, hogy néhányan önismereti célt fogalmaznak meg. 
 
Több  interjúalany  jelezte,  hogy  a  klienseknek  az  elején  nincs  valódi  céljuk,  vagy  elvárásuk  az 
eltereléssel  kapcsolatban,  mert  gyakorlatilag  fogalmuk  sincs  arról,  mi  vár  rájuk.  Többen 
hangsúlyozták, hogy az eltereltek alig kapnak tájékoztatást a rendőrségtől vagy a pártfogótól. Sokan 
így egyfajta elvonókúrára,  rehabilitációra  számítanak, míg mások néhány előadást várnak a drogok 
veszélyeiről. 
 

„Amikor idejönnek, nem nagyon tudják, hogy hova jönnek. Nem nagyon kapnak tájékoztatást 
sem a  rendőrségtől,  sem a pártfogóktól. Leginkább  teljes  tudatlansággal  jönnek, vagy úgy, 
hogy  tanfolyamra szeretnének  jönni, vagy úgy, hogy elvonóra szeretnének bejelentkezni. Az 
első interjú pont arra való, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat.” 

 
„Először  is  nagyon  el  vannak  tévedve,  és  nem  igazán  tudják,  hogy  ez micsoda.  Egyrészt  a 
rendőrök  sem  tudják,  vagy  rosszat mondanak nekik. Volt, hogy a  rendőr, akivel beszéltem, 
nem tudta, mi az az elterelés. Van, hogy úgy jönnek a kliensek, hogy rehabra jönnek, a másik 
részük,  hogy  elvonóra  jönnek.  És  nagyon  sokfélék  a  félelmeik  azzal  kapcsolatban,  hogy  itt 
most mi  fog  történni, pl. hogy drogosokkal kerülnek egybe. Azzal sincsenek  tisztában, hogy 
ide kéthetente el kell jönni, fél évig. Hogy itt most csoport lesz vagy egyéni foglalkozás. Tehát 
teljesen másra számítanak. Többnyire rosszabbra. De vannak olyanok  is, akik azt gondolják, 
hogy  ide valójában be sem kell  járni, hogy ők már megúszták az eljárást. Ők azok, akik nem 
látják át, hogy ezt a büntetés helyett önként vállalhatták. Arra meg végképp nem készülnek, 
hogy itt mondjuk érzelmekről fogunk beszélni, nem pedig előadásokat tartunk arról, hogy ez 
az egész milyen rettenetes, amit tettek.” 

 
Néhányan  hangsúlyozták,  sok  kliens  azzal  sincs  tisztában,  hogy  az  elterelést  végző  szervezetek, 
intézmények nem hatóságok, nincs ilyen jogkörük, így sem büntetni, sem ellenőrizni nem fogják őket.  
 

„Nagyon sokan úgy jönnek, hogy nem tudják, hogy ez mi. El kell mondani nekik, hogy ez mire 
való, mi a célja. El kell oszlatni a félreértéseket, pl. hogy nem a drogmentesség a cél, és hogy 
mi  nem  vagyunk  hatóság.  Ezzel  kevernek  néha  össze  minket,  hogy  hatóság  vagyunk,  és 
ellenőrizni fogjuk őket.” 

 
Több,  a  kutatásban  részt  vevő  szakember  kiemelte,  hogy  az  előzetes  információk  hiánya  miatt 
sokszor még nagyobb ellenállást kell leküzdeniük, hiszen a kliensek általában csak az első alkalommal 
szembesülnek az elterelés valós kereteivel és szabályaival. Számos elterelt egyszeri megjelenésre, pár 
papír kitöltésére, vagyis gyors megoldásra számít. 
 

„Idejön és  szeretne kész  lenni azonnal. Probléma, hogy  ide kell  járni  suliból, munkából. Azt 
várja, hogy mentesüljön a büntetés alól. El kell hitetni vele, hogy  itt jó  lesz, fel kell keltenem 
az érdeklődését.” 
 
„Elméletileg a rendőrség tájékoztatja, de többnyire  itt szembesül vele, hogy ez  itt fél év  lesz. 
Azt nem tudják, hogy havi négy óra, így ez ellenállást vált ki.  
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A válaszadók  jelentős része ebben a körben fogalmazta meg azt, hogy az elterelés  igazi kihívása az, 
vajon  az  elterelést  végzőnek  sikerül‐e  leküzdeni  a  kliens  belső  ellenállását,  sikerül‐e  felébreszteni 
motivációját a változásra.  
 

„Nem magas a motivációjuk, csak azért jön, mert kötelező, így az első pár alkalom arról szól, 
hogy motiválni kell.” 
 
„Mindegyik  úgy  jön,  hogy  törvényt  kéne módosítani. De  a  végére  azért  ez  változik,  hiszen 
kiderül, hogy a  történet nem a kábítószerről  szól, hanem  róluk. Nagy az ellenállás, de meg 
lehet őket szelídíteni.” 

 
A megkérdezettek egy része kifejtette, hogy bár a kliensek többsége különösebb cél és elvárás nélkül 
érkezik  az  elterelésre,  ez  a  folyamat  során  kialakulhat,  az  eredeti  beállítódás  változhat,  és  ezt  a 
visszajelzések is tükrözik. 
 

„Vannak  kivételes  eredmények,  akiknél  nagyon  felemelő  a  visszajelzés  a  végén,  hogy 
rengeteget  megtudott,  megtanult  magáról.  Természetesen  ez  nagyban  függ  a  kliens 
intelligencia szintjétől, hogy mire használ egy adott szituációt. Akinek csak a papír a lényeg és 
nem  oldódik,  az  5  perc  után  már  toporog  és  nézi  az  óráját.  Persze  sok  közülük  a 
csoportnyomásra változhat, hiszen meg kell szólalni.” 
 
„Legyünk  túl  rajta,  ne  kelljen  többet  idejönni.  Aztán  később  ez  változik  többnyire.  Azt 
mondják,  hogy  nem  is  volt  olyan  rossz.  Néha  arra  döbbennek  rá,  hogy  nekik  mi  a 
problémájuk, vagy éppen arra, hogy másnak nagyobb baja van. Jó az is, hogy látnak rosszabb 
állapotú klienst is.” 

 
Néhány  interjúalany  felhívta  a  figyelmet  arra  is,  hogy  az  elvárás  kialakulására,  a  motiváció 
felébredésére  nagyobb  esély  van,  ha  a  drogfogyasztás már  hosszabb  ideje  fennáll.  Tapasztalatuk 
szerint  több  év  fogyasztói  magatartás  után  a  kliensekben  már  megfogalmazódhat  az  igény  a 
változtatásra. 
 

„Nincs elvárása, csak gyorsan és a  lehető  legkisebb befektetéssel  túl  legyek  rajta. Sok  függ 
attól,  hogy  rátalál‐e  a  terapeutájára,  vagy  sem. Ha  kialakul  egy  szuggesztív  légkör,  akkor 
jönnek az elvárások is. Ha a negyedik‐ötödik évben kapjuk el, akkor lehet az, hogy kialakul az 
elvárása,  hogy  most  már  történjen  valami.  Akkor  a  leginkább  motiválható,  akkor  van  a 
legtöbb elvárása. Van aki  igényli, hogy úgy menjen  innen ki, hogy szétszedtem, hogy tükröt 
tartottam neki.” 

Az eltereltek együttműködési hajlandósága 

Az  interjúalanyok  szinte  egységes  véleményt  alkottak  a  tekintetben,  hogy  az  eltereltek 
együttműködése  legalábbis  formális,  felületi  szinten,  főleg  a  kezdeti  időszakban  megfelelő. 
Tapasztalataik  szerint,  a  legtöbben  tisztában  vannak  azzal,  hogy  csak  így  kerülhetik  el  a 
büntetőeljárás folytatását, a büntetőjogi következményt.   
 

„Én sokkal kevesebb együttműködést vártam az elején. Nagy százalékban együttműködőek. 
Elfogadják az időt, a kereteket, bevonhatóak.” 
 
„Nagyrészt van. Kevés az a kliens, aki semmilyen szinten nem akart együttműködni.”  
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 „Az együttműködési hajlandóság az megvan, nyilván a kényszer sokat számít.” 
 
Azt,  hogy  a  kliensek  mennyire  hajlandóak  valóban,  mélyebben  is  részt  venni  a  munkában, 
foglalkozásokon, terápiában, már sokszínűen  látják a megkérdezett szakemberek. A kutatás számos 
résztvevője  azon  véleményének  adott  hangot,  mely  szerint  a  tényleges  együttműködés  nagyon 
változatos  képet  mutat,  ami  függ  a  kliens  személyiségétől,  intelligenciájától,  nyitottságától, 
motivációjától stb. 
 

„Nagyon változatos, embere válogatja. Ki mennyire nyitott, kit mennyire sikerül megnyerni, 
motiválni. A szintek az alibi együttműködéstől a 100%‐os együttműködésig terjednek.”  
 
„Tök  változó.  Van,  aki  annyira  bizalmatlan,  hogy  ez  akadályoz.  Van,  aki  meg  konkrét 
elvárásokkal érkezik, azzal könnyebb.” 

 
Elhangzott  több  ízben  az  is,  hogy  az  eltereltek  motiválhatók  a  munkára,  ha  érzik,  a  terápia,  a 
foglalkozások értük vannak, és az elterelést végzők mindent igyekeznek igényeikhez igazítani.  
 

„A  legelején  félénkek,  de  mindenki  megszólal.  Benne  vannak,  csinálják.  Persze  én  is 
alkalmazkodom az igényeikhez. Ha nincs kedvük rajzolni, akkor beszélgetünk stb. Nagyon sok 
kliensnek  van  igénye arra, hogy beszélgessünk  vele, nagyon  szeretik elmesélni a  sikereiket, 
igénylik, hogy megdicsérjük őket. Mi ahhoz is gratulálunk nekik, ha elvégzik.” 

 
Többen utaltak arra, hogy a kooperációs kedvet nagymértékben növelheti, ha a  fiatal klienseket az 
elterelést végzők partnerként kezelik, az elterelést nem erőszakosan végzik. 
 

„Nagy többségük formálisan abszolút együttműködik, és rávehetők némi munkára is, hogyha 
megértik,  hogy  itt mi  történik  és miért.  És  az  is  fontos  az  együttműködés  kapcsán,  hogy 
partnernek érezzék magukat, még akkor  is, ha kényszerből vannak  itt. És ha rájönnek, hogy 
értük van ez az egész, az is fontos. Általában egy‐két „lázadó” (aki nem hajlandó aktívan részt 
venni)  van  egy‐egy  csoportban,  ami  még  jót  is  tesz,  mert  érdekes  gondolatokat  tudnak 
behozni, de ha már több ilyen ember van, ők már elhúzhatják a csoportot.” 
 
„Nehéz  felmérni, mert  kötelező,  így  együttműködik.  De  persze  ez  egy  idő  után  változik  jó 
esetben. Amikor  látják, hogy nem erőszakos a dolog, hogy nem beszéljük  le őket semmiről, 
hiszen  felnőttek,  akkor  ez  javul.  Arra  tanítjuk  őket,  hogy  ők  viselik  a  döntéseik 
következményeit.” 

 
Néhányan említették, hogy a bizalom kialakulása elsődleges feltétele az együttműködési hajlandóság 
növekedésének. 
 

„Velünk, talán kicsit a hírünkből adódóan is, meglehetősen jó az együttműködés. Talán azért 
is, mert különösen ügyelünk az adatvédelmi szempontok betartására, és teljes a diszkréciónk.  
Egymással  pedig  egész  jó  a  kapcsolatuk,  hiszen  sorstársak.  És  ahogy  a  bizalom  erősödik 
foglalkozásról  foglalkozásra,  talán  megértik,  amit  mi  mondunk,  hogy  ami  itt  elhangzik, 
úgysem értené más, nem érdemes beszélni róla másnak. Ráadásul az indiszkréció előbb‐utóbb 
kiderülhet.” 

 
Néhány interjú során elhangzott, hogy a kliensek együttműködési hajlandóságát rontják azok a hírek, 
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illetve  valós  tények,  mely  szerint  bizonyos  elterelést  végző  intézmények  a  kliens  rendszeres 
megjelenése nélkül is kiadják az igazolást az elterelés elvégzéséről. 
 

„Ez változó. Tehát vannak a játszmázók, akik formálisan akarnak megfelelni, és minél többet 
hiányozni.  Vannak  olyan  kezelőhelyek,  ahol  tényleg  aláírják  nekik,  anélkül,  hogy  bármit 
tennének. Rólunk viszont tudják, hogy mi nem fogunk egy ilyen papírt kiadni nekik, tehát ezek 
az  emberek  máshova  mennek.  Van  egy  ilyen  rendszeres  használói  csoport,  ahol  ezek  az 
információk  forognak,  hogy  hol, mit  lehet  kapni. Hol  adnak  gyógyszert  rögtön,  hol  adnak 
igazolást,  és  akkor  úgy  választják meg  a  helyet.  Rólunk  lehet  tudni,  hogy mi  nem  adunk 
igazolást úgy, hogy egyszer eljön, és fél év múlva megkapja a papírt.” 

 
Egy válaszadó véleménye szerint, teljesen érthető, hogy csökken az együttműködési hajlandósága a 
kliensnek, ahogy  telik az  idő, hiszen egy MFSZ‐es eltereltnek a hat hónap értelmetlenül  sok  idő. A 
szakértő álláspontja szerint ez szakmai szempontból is teljesen indokolatlan. 
 

„Az  állapotfelmérésen még mindenki  nagyon  be  van  ijedve.  Az  elején még  ehhez mérten 
nagyon motivált,  lehet dolgozni. A vége, az meg már  tényleg nagyon hosszú. Mondjuk egy 
rövid dinamikus  terápia 10 ülés. 10 ülésben már komoly problémákat meg  lehet oldani.   És 
akkor egy MFSZ‐essel hat hónap? A vége reálisan az, hogy jön, megkérdem, hogy van, aláírja 
a papírt és megy.” 

 
Egyéni  álláspontként  elhangzott  az  is,  hogy  az  együttműködési  hajlandóság  növelése  az  elterelést 
végző feladata és kompetenciája, sőt egyfajta szakmai kihívásnak tekinthető. 
 

„Szerintem  az  50%  nyitott,  kíváncsi,  hogy mi  fog  történni,  a másik  50%  csak  beül,  és  úgy 
„van”, de ugye csoport, tehát mindenkinek meg kell szólalni. De ez a csoportvezető feladata, 
hogy  mindenkit  motiváljon.  Úgy  látom,  hogy  ez  szokott  sikerülni.  Amikor  a  börtönben 
végezzük  az  elterelést,  ott  kb.  10%  a motivált  és  90%  az  abszolút  alulmotivált  résztvevők 
aránya. Ott ez egy szakmai kihívás.” 

Mit tekint a kliens eredményes elterelésnek? 

A kutatás résztvevőit a mélyinterjúk során arról  is megkérdeztük, vajon tapasztalataik szerint mikor 
tekintik maguk a kliensek eredményesnek saját elterelésüket. 
 
E  kérdéskörben  a  válaszadók  jelentős  része  elsőként  itt  is  a  „papír  megszerzését”,  a  folyamat 
lezárását említette.  Tapasztalataik  szerint nyilván minden  eltereltnek ez  az elsődleges  célja,  így  az 
eredmény is ebben mérhető. 
 

„Ha befejezik és ennyi, megvan a papír.” 
 
„Ha kapnak papírt, és utána a bíróság, ügyészség, rendőrség nem piszkálja őket.” 

 
A megkérdezettek közül azonban többen utaltak arra, hogy valós eredménynek a kliensek  is azt élik 
meg,  ha  bármilyen  változás  történik  velük.  A  változást  sokan  csak  általánosságban  említették. 
Néhány szakértő azonban ennek sokféle területét  is meghatározta. A változások között említették a 
fejlődő önismeretet, a kapcsolatok javulását, a segítségkérési képesség fejlődését, a kommunikációs 
készségek erősödését stb. 
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„Talán,  ha  valami  változik  az  életében.  Ha  a  csoport  végén  el  tudja  mondani,  hogy  a 
családjával jobb a kapcsolata, ha már három hónapja nem szív. Látszik a gyerekeken, ahogy 
elmennek, hogy valamit kaptak.” 
 
„Nagy  többségük  akkor,  ha  megkapja  a  papírt.  De  időközben,  akár  már  az  első  1‐2 
alkalommal  mindenkinél  ki  szokott  alakulni  valami  elvárás,  és  ha  ezek  sikerülnek,  akkor 
eredményesek. Vagy  esetleg utólag  élik meg  eredményesnek, hogy olyan dolgokat  kaptak, 
amire egyébként nem is számítottak. Sokszor az elvárás is utólag fogalmazódik meg. Amikor 
a folyamat végén megnézzük, hogy hol tartunk, akkor többnyire eredménynek tartják, hogy 
ha valamely készségük, vagy különösen az önismeretük fejlődött.” 

 
„Ha letelik, ha leadta rendőrnek, pártfogónak az igazolást. De akkor is, ha az életben kapott 
kapaszkodókat. Ha megtanult beszélni a bajairól, ha megtanult  segítséget kérni. Ha kapott 
egy készséget, hogy indulatmentesen fejezze ki magát. 10‐15% visszajön, ha baj van.” 

 
Érdekes  módon  a  droghasználattal,  fogyasztási  szokásokkal  kapcsolatos  változásokat  mindössze 
néhányan említették a kutatás résztvevői közül. 
 

„Ha elvégezték, de erről  őket kéne megkérdezni. Akkor  is  talán, ha nem keverednek  többet 
bűncselekménybe. Meg  szerintem bennük  is azért bennük van, hogy ha nem  fogyasztanak, 
vagy, ha csökkentik a fogyasztásukat.” 

 
Volt,  aki  hangsúlyozta,  hogy  az  absztinencia  nem  feltétlenül  tekintendő  az  eredményesség 
fokmérőjének. A  szakértő  tapasztalatai  szerint a droghasználati  szokások módosulása, a kontrollált 
fogyasztás is jelentős eredménye lehet az elterelésnek a fogyasztó számára. 
 

„Egészen apró dolgokon múlik, hogy mit  tartanak  eredményesnek. nem az absztinencia az 
egyetlen mérőeszköz itt. Van, akinek persze fontos ez, és meg is fogalmazza, főleg, ha függő 
és már eljutott egy pontra, ahol változtatni szeretne.  Itt persze ebben  lehet mérni. Legtöbb 
esetben apró dolgok. Pl. ki hogyan használ egy  szert, úgy használja‐e, hogy az  valóban ad 
neki  valamit,  többletélményhez  juttatja.  Ha  sikerül  egy  olyan  egyensúlyt  kialakítani,  hogy 
legyenek meg azok az alkalmak, amikor használja, vagy azok az emberek, akikkel használja, 
mert az a kapcsolódási pont, akkor az már eredmény, hiszen a helyén kezeli. Innentől jobban 
kontrollálja a szerhasználatot.” 

 
Egy  interjúalany kifejezetten arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen veszélyeket rejt az absztinencia 
fontosságának sulykolása. Álláspontja szerint, ha a szermentesség  jelentőségét túldimenzionálják az 
elterelésben,  akkor  a  kliens  kudarcnak  fogja  megélni,  ha  erre  nem  képes  és  nem  értékeli 
eredménynek az elért változásokat sem. 
 

„Nagy  általánosságban  maximalista  elvárások,  illuzórikus  elvárások  jelennek  meg  a 
társadalomban, mint a drogmentesség. Sokan ezt  fogalmazzák meg. De ez  távlati célnak  is 
irreális  szerintem.  Ez  befolyásolja  az  elterelésben  résztvevők  hozzáállását,  ugyanis  ha  nem 
tudnak szermentesek maradni, kudarcként élik meg. Pedig egy csomó dologban lépnek előre. 
De azért, mert nem tudnak leállni teljesen, kudarcként élik meg. Ez a bűntudati mechanizmus 
pedig  nem  javítja  a  hozzáállásukat.  Ezáltal  bebetonozhatják  magukat  ebbe  a  deviáns 
tudatba,  és  ez  befolyásolja  a  hozzáállásukat  más  társadalmi  tényezőkhöz.  Az  elrettentés 
helyett jó lenne kicsit reálisabban, és a tinédzserek aktuális helyzetéből kiindulni.” 
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Egyedi  véleményt  képviselt  egy  szakértő  azzal, hogy  egy  függőnél  az  igazi  eredmény  az, ha  fizikai 
állapota, közérzete javul (jobban van, nem izzad, tud enni stb.).  
 
A kutatás néhány résztvevője jelezte, hogy a kliensnél az eredményesség abban mérhető, ha pozitív 
visszajelzést ad az intézményben, szervezetnél eltöltött hat hónapról, vagy például ha ismerőseinek, 
barátainak is ajánlja az elterelést végző helyet. 
 

„Jó kérdés. Hát, ha  lejár a hat hónap és megvan a papír. Persze gondolom az  is, ha pozitív 
visszajelzést ad, vagy ha jelzi, hogy visszajönne, vagy hozna valakit. A fiatalok többsége arra 
vágyik, hogy valakivel beszélgessen, sokszor ezért maradnának még.” 
 
„Nem  tudom, hogy ezt eredményességnek nevezhetném‐e, de én a végén mindig kérek egy 
pontszámot tőlük, hogy hogyan érezték magukat itt. Nagyon jó pontszámokat kapunk a 10‐es 
skálán. 8 felett szoktunk kapni! Javaslatot is szoktunk kérni, hogy merre változtassunk.” 

 
Ennek  részben  ellentmondó  véleményt  fogalmazott  meg  egy  interjúalany  azzal,  hogy  a  kliens 
elégedettsége nem feltétlenül jelzi a terápia eredményességét vagy hatékonyságát, hiszen a változási 
folyamat az esetek többségében nem kellemes a kliens számára. 
 

„Ha megkapja a papírt. Ha velünk elégedett, attól még nem feltétlenül jó persze az elterelés. 
A  terápia  az  nem  fáklyás menet.  Sokszor  az  egész  egy  kínkeserv,  egy  függőnek,  vagy  egy 
önismereti  folyamatban. A kliens mennyire elégedett, abból én nem vonnék  le messzemenő 
következtetéseket. Ahol nagyon elégedett a kliens, ott nem valószínű a hatékonyság.” 

 
Megjegyzést érdemel, hogy több válaszadó kifejezetten meglepődött a kérdésen,  jelezve, ezen még 
sose gondolkodott, vagy még soha nem kérdezték meg klienseiket. 
 

"Nem  tudok erre mit mondani. Nem kérdezem  így. Ha a kezelés zárásakor azt  írja, hogy ez 
nekem jót tett, akkor az már lehet az.” 
 
„Nem kérdeztem ilyet tőlük soha.” 

A változtatás lehetséges irányai 

A mélyinterjúk során a válaszadó szakembereknek  lehetőségük nyílt részletes véleményt, értékelést 
adni az elterelés jelenlegi intézményrendszeréről, valamint megoszthatták álláspontjukat a fejlesztés, 
változtatás  irányaival  kapcsolatban.  Az  elterelés  eredményességének,  hatékonyságának  növelése 
érdekében a szakemberek javaslatait öt témakörben kértük: kliensek köre, jogi szabályozás, elterelés 
gyakorlata,  finanszírozás, adatszolgáltatás vagy adminisztráció, valamint bármely egyéb kapcsolódó 
terület. 

Kliensek köre 

Az elterelés intézményrendszerét a megkérdezett szakemberek mindegyike alapvetően jónak tartja – 
hangsúlyozva, hogy ezáltal a kábítószer‐fogyasztók mentesülnek a komolyabb büntetőjogi szankciók 
alól. 
 
Markánsan  eltérő  vélemények  fogalmazódtak  meg  azonban  az  elterelés  jelenlegi  rendszerének 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

217

értékelése  tekintetében.  A  válaszadó  szakemberek  többségének  véleménye  szerint  az  elterelés 
alapvetően  egyetlen  kliensi  csoport  számára  sem  teljesen  szükségtelen.  Erőteljesen  heterogének 
azonban  a  nézetek  abból  a  szempontból,  hogy  egyes  kliensi  körök  számára  milyen  formában, 
tartalommal, rendszerességgel és hosszúságban érdemes megvalósítani egy hatékony elterelést. 

A jelenlegi rendszer hatékonysága 

A megkérdezettek egy része hangsúlyozta, hogy az elterelés minden kliensi csoport számára hasznos 
és  valamilyen  szinten  hatásos,  így  jelentősebb  változtatása  szükségtelen.  A  kliensek  soha  nem 
véletlenül  kerülnek be a  rendszerbe – hívják  fel a  figyelmet néhányan –, nézetük  szerint  „ártatlan 
kipróbálók” nagyon ritkán kerülnek elterelésre.  
 

„Én még nem találkoztam olyannal itt, aki mindössze egy spanglit szívott el. Ők ezt mondják, 
de a háttérben sokszor van családi nehézség, családi halmozás, válási krízis, iskolai nehézség.  
Azért  nem  mindenkit  pisiltet  meg  a  rendőr  a  sarkon.  Én  még  indokolatlanul  ide  került 
gyereket nem láttam itt, a veszélyeztetettség mindig fennáll.” 

Néhány válaszadó  jelezte, hogy az elterelés fontos  intézmény, mert egyfajta elérési módot  is  jelent 
olyan  fogyasztók  számára,  akik másképpen  nem  jutnának  el  a  kezelőhelyekre,  segítséget  nyújtó 
intézményekhez.  
 

„Senkinek  sem  szükségtelen  az  elterelés.  Ugye  vannak  olyan  hírek,  hogy  kivennék  az 
egészségügyből,  és  csak  szabálysértés  lenne  és  pénzbírságot  kéne  fizetni.  Ez  nem  fogja 
megoldani  a  problémát.  Persze  lehet,  hogy  az  elterelés  sem,  de  lehet  velük  azonban 
foglalkozni. Ezek az emberek nem ok nélkül nyúlnak a droghoz, még ha azt állítják  is, hogy 
minden szép és jó is az életükben. Nagyon sokan vannak, akik nem jönnek be, nem jutnak el 
amúgy egy ambulanciára, mindaddig, míg el nem kapják őket.   Ez egy elérési mód. Régen a 
kötelező elvonó volt ilyen. Ha valaki még nem érett rá, hogy végiggondolja mit tesz, akkor itt 
a társadalomnak kell beavatkoznia.” 

 
„Egyre többen és egyre fiatalabb korban próbálják ki. Az elterelést azért tartom hasznosnak, 
mert aki kábítószert használ, az  legalább azt megtanulja, hogy hol és milyen módon kérhet 
segítséget. Nem  tartom  valószínűnek, hogy másként  ezek a gyerekek maguktól  eljönnének 
ide.” 

 
Többen  említették,  hogy  a  kábítószer  fogyasztóknak  a  szerhasználaton  túl mindig  van  valamilyen 
egyéb  problémája, melyet  fél  év  alatt  fel  lehet  térképezni, megoldást  lehet  rá  keresni. Mások  az 
önismeret fejlődésének fejlesztésének lehetőségét látják a folyamatban. 
 

„Azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy szükségtelen vagy hatástalan. Mindenféleképpen egy 
eszköz. Nem  szabad hozzá olyan  extrém  elvárásokat  fűzni, amit máshol  sem  tesznek meg. 
Megpróbálni  elérni,  bevonni  a  klienseket,  információt  adni,  ez  a  lényeg.  Tehát  semmiképp 
sem rossz ez.” 
 
„Nincs  ilyen  csoport.  Az  biztos,  hogy  ennek  a  korosztálynak  az  önismerete  borzasztó,  az 
érzelmeikről  alig  tudnak  kommunikálni,  így  ha másban  nem  is,  ebben  biztos  van  valami 
haszna az elterelésnek.” 

 
Az  interjúalanyok  közül  néhányan  jelezték,  hogy  annál  jobb,  minél  korábban  kerülnek  be  a 
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rendszerbe a fiatalok, így egyáltalán nem szükségtelen, ha egy‐egy kipróbáló fél évig elterelésre jár. 
 

„Ha bárkit elkapnak, az egy  jel, egy  lehetőség számára. A drogos karrier az ugye soha nem 
úgy kezdődik, hogy valaki kiütve fetreng az utcán. Ez egy  lehetőség neki, hogyha majd nagy 
baj  lesz, akkor hova forduljon. Az biztos, hogy az a  jó, ha fiatalon vannak elkapva. Ha korán 
kezeljük  a  problémát,  akkor  azért  nagyobb  az  esély  a  változásra.  Vannak  itt  azért 
háromgyermekes  édesapák  is,  ami  azért  necces,  hiszen  ez  kiskorú  veszélyeztetése  is  lehet. 
Egyre  keményebb  kliensanyag  kerül  egyébként  elterelésre,  egyre  nehezebb  dolgozni  velük. 
Életformájukká  vált  már  a  kábítószer‐használat.  Én  a  rendőrség  helyében  nem  csak  a 
kínálatcsökkentésre  koncentrálnék,  hanem  a  fogyasztóra  is, mert  jó,  ha  idekerül  idejében. 
Persze jobb lenne, ha önkéntesen jönne, nem így, hogy kényszer, de így is van értelme.” 
„Hatástalannak  abban  az  esetben  sem  tartom,  ha  a  drogfogyasztása  nem  változik  a  hat 
hónap alatt. Hiszen lehet, hogy majd egy év elteltével kattan be valami. Én nem módosítanék 
a klientúrán, mert ha idejében idekerül, akkor a nagyobb bajok teljesen megelőzhetőek.” 

 
Néhány  válaszadó  utalt  rá,  hogy  a  rendszer  persze  nem  tökéletes,  így  előfordulnak  olyan  esetek, 
akiknél  szükségtelen  és,  vagy  hatástalan  az  elterelés,  de  álláspontjuk  szerint  ezek  egyedi  esetek, 
melyek nem teszik indokolttá az egész szisztéma módosítását.  
 

„Ugyan mindig  vannak  kivételek,  akik  esetében  az  elterelés  nem  lenne  szükséges,  de  azok 
egyedi  és  speciális  esetek,  és  nem  szabályozható  ez  alapján  ez  a  kérdés.  Tehát  a  jelenlegi 
rendszer nem dolgozik akkora hibaszázalékkal, hogy hozzá kelljen nyúlni.” 
 
„Ezek egyéni dolgok,  így nem  lehet olyan  rendszert  felállítani, ami mindenkire  igaz  lesz.  Így 
hasznosabb  a  kevésbé  érintetteket  is  bevonni  valamibe  és  később  kiszórni, mint  nagyobb 
lyukú szitával dolgozni.” 

 
Az egyik megkérdezett megemlítette, hogy a  rendőrség néha  terjesztőket küld elterelésre, mellyel 
nehezen tudnak megbirkózni a szakemberek. 
 

„Nagyon  nehéz  kiszűrni  a  dealereket.  Annak  reális  veszélye  van,  ha  egy  ilyen  nagyszájú 
kereskedő  bekerül  a  csoportba,  az  többet  ront.  Sajnos  nekik  most  nincs  más  megfelelő 
intézmény. Nekik  a  BV‐ben  lenne  a  helyük,  és  ott  kéne  velük  foglalkozni.  Őket  nagy  hiba 
összerakni a kipróbálóval, a kezdővel.” 

Az elterelés változtatásának kulcsa: differenciálás 

A  kutatásban  részt  vevő  válaszadók  másik  nagy  csoportja  azonban  a  differenciálás  fontosságát 
hangsúlyozta.  Sokak  álláspontja  szerint  teljesen  hatástalan,  hogy  minden  eltereltet  azonos 
időtartamban  –  és  gyakorlatilag  –  azonos  folyamatnak  vetnek  alá.  Véleményük  szerint  a  jelenlegi 
rendszer  –  hibásan  –  semmilyen  tekintetben  sem  reagál  a  kliens  szükségleteire,  állapotára, 
droghasználati  szokásaira,  élethelyzetére  vagy  éppen  életkorára.  Elsősorban  a  drogambulanciákon 
dolgozó szakemberek álláspontja szerint az állapotfelmérést végző intézmények, illetve szakemberek 
kezébe kellene adni azon döntés lehetőségét, hogy egy kliensnek milyen formában és időtartamban 
kelljen elterelésre járnia.  
 

„Rövidíteni kell, de azt mondanám, hogy  inkább differenciálnám. Az állapotfelmérést végző 
magasan  kvalifikált  szakember  képes  lenne  eldönteni,  hogy  kinek  mennyi  alkalomra  van 
szüksége  az  elterelés  első  időszakában. Megnéz  egy  filmet,  beszélgetünk,  elolvas  egy 
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könyvet,  két‐három alkalom, aztán  ezzel a dologgal  vagy  kezd,  vagy nem  kezd  valamit, és 
akkor nem kell ide járnia. Ha meg nagyon súlyosan függő, akkor meg mondhassam azt, hogy 
szükségesnek  tartok  bennlakásos  elterelést  csinálni,  vagy  gyakoribb  találkozásokat.  Az 
elterelés  egy  kapcsolati  ügy  terápia,  még  a  megelőzés  is.  Ha  azt  mondom,  hogy 
pszichoterápiát  legalább két év absztinencia után  lehet csinálni, akkor aktív drogosoknál ez 
mindenképpen kicsit problémás. Oké beszélünk vele, de mi megy át? Azt látom persze, hogy, 
aktív  anyagosokkal  így  el  lehet  indulni,  egy  kognitív  viselkedésterápiát,  azt  igen.  Kapjon 
jogosítványt  a  differenciálásra  az  állapotfelmérő.  A  hat  hónapot  a  függőnél  se  növelném, 
mert ha ennyi  idő alatt nem sikerül elindítani egy pályán, akkor ott nyílván más problémák 
vannak.” 

 
„Azt gondolom, hogy ne a törvény  írja elő, hogy hat hónap  legyen,  ilyen egyenlő szabállyal, 
hanem vegyenek figyelembe valamilyen pszichiátriai véleményt, hogy milyen időt tervezzünk, 
milyen  gyakoriságú  találkozásokat.  Tehát,  hogy  a  szakmai  részét  is  vegyék  figyelembe,  ne 
csak a jogszabály részét.” 

 
Ebben  a  körben  az  interjúalanyok  többsége  többször  utalt  arra,  hogy  az  elterelés  kényszerjellege 
miatt  a  kliensek  teljesen  motiválatlanok,  nem  akarnak  változtatni  életükön,  szerhasználati 
szokásaikon. Ezen szakemberek álláspontja szerint motiváció nélkül pedig teljesen felesleges fél évig 
„szenvedni” a klienssel. A megkérdezettek állították, hogy a motiváció felkeltését meg kell próbálni, 
viszont a szerhasználati szokások megváltoztatására csak motivált kliens esetében van lehetőség. 
 

„A motivációt, mint olyat ki kell emelni az elterelésben, és ennek kapcsán kéne módosítani 
valamit. Az  eltereltek  és  a  kezelők  számára  is  könnyebb  lenne.  Az  elterelést,  a motivációt 
figyelembe véve kéne differenciálni. A módra nincs így hirtelen ötletem.” 
 
„Sokszor van úgy, hogy a kliens motiválatlanul jön be és felébred a motivációja, mert kap egy 
olyan  segítőt, aki  ebben  támogatja. Ez azonban az  esetek  kis  százaléka. Nagy  százalékban 
azonban,  aki  elterelésre  jön,  annál  ez  kényszer  teljesen.  Az  MFSZ‐nél  szerintem  csak  a 
motivációs  interjú tud hasznos  lenni, semmi más. Nem gondolom, hogy szükséges valakinek 
fél évig egy kezelőhelyre  járkálnia, ha amúgy kiegyensúlyozott életet él,  semmi problémája 
nincs  és  életében  kétszer  elszívott  egy  füves  cigit.  Nem  mondom,  hogy  nem  kell  a 
problémához hozzányúlni, nem vagyok  legalizáció párti, de  túlzásokba  se kell esni. Ágyúval 
lövünk a verébre.” 

 
A  megelőző  felvilágosító  szolgáltatással  kapcsolatban,  többen  kiemelték,  hogy  amennyiben  egy 
kliensnek  rendezett  élete  van,  „csak  néha”  fogyaszt  valamilyen  illegális  szert,  ellenben  nincs 
motivációja változtatni, akkor a kéthetente két órás foglalkozás sem fogja álláspontját módosítani. E 
szakemberek  többsége  ezekben  az  esetekben maximum  pár  alkalmas  beszélgetésre  szűkítené  az 
elterelés folyamatát. 
 

„Az  alkalmi  droghasználók  jelentős  csoportja  ilyen,  akik  a  megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatásba  kerülnek.  Náluk  erre  nincs  szükség.  Lehet,  hogy  egy‐két  alkalomból  álló 
tanácsadás,  vagy beszélgetés az elég  lenne.  Lehet, hogy még az  sem kellene…  Lehet, hogy 
annak lenne értelme, sőt, több értelme lenne, mert jobban motiválna.” 
„Az MFSZ az azért a legnagyobb baromság. Ha nem minősítjük függővé. Az ilyen embereknél, 
elmegy  bulizgatni  és  akkor  szív,  aztán  itt  van  fél  évig  és  ugyanúgy  bulizik  és  szív.  Ő  nem 
alkohollal teszi, hanem cigivel. Ahogy mondtam, ezt rövidebbre venném.” 
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Voltak olyan megkérdezettek  is, akik szerint az elhúzódó  folyamat kifejezetten ártó hatású  is  lehet. 
Előfordulhat,  hogy  a  kliens  életében  jelentkezik  zavaró  tényezőként  az  elterelés,  vagy  éppen  az 
intézményrendszer válik nevetségessé azzal, hogy egy nem létező problémával foglalkozik fél éven át. 
 

„Amit én teljesen feleslegesnek tartok az a fél évig történő idejárást egy MFSZ‐esnek. Egy pár 
alkalom kéne, el kell találni a végét, mert ha húzom, az többet árt.” 
 
„Ez  a  hat  hónap  csak  ellenállást  vált  ki,  és  rájön  a  kliens,  hogy milyen  vicc  az  egész.  És  a 
következő  alkalommal,  amikor  problémája  van,  nem  bízik már  az  intézményrendszerben, 
mert látta, hogy hogyan működik a megelőző‐felvilágosító része.” 

 
Néhányan  úgy  gondolják, hogy  a  nem  problémás  fogyasztóknak  túl  hosszú  és  szigorú  az  elterelés 
jelenlegi rendszere, a függő szerhasználók esetében viszont más okok (pl. ambuláns jellege stb.) miatt 
eredménytelen.  Sokan hangsúlyozták, hogy az elterelés  időtartamát e  klienscsoport esetében  sem 
növelnék,  mert  a  „leállás”  úgyis  csak  önkéntes  elhatározáson  alapulhat,  és  többek  szerint  a 
leghatásosabb eredményt rehabilitációval lehetne elérni. 
 

„Egy függőnek, aki le akar állni, annak meg úgyis kevés a fél év ambuláns kezelés. De persze a 
szenvedélybetegségeknél  az  önkéntesség  az  egy  fontos  pont.  Így  nem  attól  függ,  hogy  ki 
meddig jár ide, fél éven túl is járhat ide és akkor már sokkal hasznosabb lesz, mert önként fog 
jönni.  Egy  függőnél  a  rehab  kell,  hogy  szóba  jöjjön.  Persze  a  rehab  meg  nem  működik 
kényszerre. Adott  esetben  el  tudom  azt  képzelni,  hogy  egy  elterelt  függő  két‐három  hétre 
elmehetne egy rehabot megnézni, ahol szétszednék. Persze, ennek a rehabok nem örülnének. 
Azért  persze  különbséget  is  kéne  tenni,  hiszen  amíg  egy  cannabis  függő  ambulánsan  is 
kezelhető  lehet, addig egy heroinista  soha. Ezzel a  látogatással elérhető  lenne, hogy utána 
elromlik a  játékszere, már nem  fogja annyira élvezni, amit tesz. A  leállás persze mindig egy 
ciklikus folyamat,  így csak egy felkiáltójelet tudunk tenni az életébe. Tehát az elterelést nem 
nyújtanám még egy függőnél se, csak esetleg a formáján kéne elgondolkozni. Én itt leáshatok 
a gyökerekig, meg dolgozhatunk a kognitív  szinteken, de  soha nem  fogja  tudni az elterelés 
megmutatni egy motiválatlan függőnek, hogy miért ne csinálja.” 

 
Elhangzott olyan javaslat is, mely szerint súlyos eseteknél a szakember kezében legyen a döntés arról, 
hogy az elterelést csak rehabilitációs intézményben töltheti le a kliens.  
 
Az egyik szakember jelezte, hogy a differenciálásnak életkori szempontokat is figyelembe kell vennie. 
Míg a  felnőtt nem problémás  szerhasználóknak néhány alkalmas beszélgetés  is elég  lehet, addig a 
serdülőknél érdemes feltérképezni a háttérben meghúzódó gondokat. 
 

„Hát  leginkább  tipikusan  azok  az  emberek,  akik  dolgoznak,  családban  élnek,  vagy  éppen 
egyedül  élnek,  de  jól  érzik  magukat,  kiegyensúlyozottnak  érzik  magukat,  az  életük  is 
kiegyensúlyozott,  és  bármilyen  diagnosztikus  eszközzel  vizsgáljuk  őket,  nem  találunk 
komolyabb  problémát  az  életükben.  Őket megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásra  javasoljuk. 
Mondjuk ott felnőtt fejjel összekerülnek nagyon fiatalokkal és teljesen feleslegesnek érzik az 
ottlétet.  Szerintem  számukra,  az  ő  esetükben  eredményesebb  lenne  pár  alkalom,  célzott 
felvilágosítás,  információnyújtás,  az  alkalmi  használat  kockázataira,  veszélyeire  felhívni  a 
figyelmet. Ártalomcsökkentő  információkat megadni, ezekről beszélgetni. Serdülőknél más a 
helyzet: a serdülő, alkalmi használók esetében  lehet, hogy serdülőkori problémák vannak, és 
hogy  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  mennyire  foglalkozik  ezekkel  a  problémákkal, 
amikkel érdemes foglalkozni, ezt nem  látom. Az biztos, hogy ha hozzánk serdülők jönnek 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

221

állapotfelmérésre, és azt  látjuk, hogy ezek a serdülőkori problémák komolyabbak, akkor azt 
mondjuk neki, hogy ne menj megelőző‐felvilágosító szolgáltatásba, hanem maradj itt.” 

 
Az  előzetes  állapotfelmérő  helyek  döntési  jogkörének  bővítésével  kapcsolatban  egy megkérdezett 
szakember  –  saját  álláspontját  gyengítve  –  kétségeinek  is  hangot  adott, mikor  jelezte,  mekkora 
felelősség hárulna ezzel az  intézményekre. Nézete szerint a kliensek vélelmezhetően megpróbálnák 
kijátszani  a  felmérést  –  hiszen  a  bizalom még  nem  alakult  ki  –  annak  érdekében,  hogy  a  lehető 
legkevesebb időben kelljen elterelésre járniuk. 
 

„Ahhoz, hogy azok kerüljenek elterelésbe, akiknek erre szükségük van, ez azt jelenti, hogy az 
állapotfelmérő helyeknek jóval szabadabb kezet kellene adni abban, hogy eldöntsék, hogy az 
általuk  vizsgált  személyek  problémás  droghasználók,  drogfüggők,  vagy  éppen  alkalmi 
használók, akiknek semmiféle problémájuk nincs. Akkor  igazából az állapotfelmérő helyeken 
nagyon  sok múlna, hogy  ők hogy vizsgálnak, és mi annak az eredménye. Ez azért  is nehéz, 
mert bár jól működő rendszer is lehetne, ha ez a kliensek körében is elterjedne, és a kliensek is 
tudni fogják azt, hogy ezt az állapotfelmérő hely dönti el, és amit ő elmond magáról abban a 
két alkalomban, azon sok múlik, akkor adott esetben nem tud kialakulni az a bizalom, hogy 
őszinte  legyen. Vagy eleve meg akarja úszni az egészet, és bár vannak problémái,  torzítani 
fogja  azt  a  képet,  amit magáról  közvetít. Azaz  a  rendszerbe  bekerülők  egy  része  arra  fog 
játszani, hogy  ő  jól van. Nehéz ez  így. Hogy kié a  felelősség. Viszont ha mindenkinél ez a 6 
hónap adott, akkor ez a keret, és akkor meg azt fogjuk mondani, hogy ez valakinél felesleges. 
Ha tehát az állapotfelmérés döntené el, akkor annak nagyon biztosnak kell lennie abban, amit 
mond  a  kliens  állapotáról.  Talán  a  belső  struktúra  kialakításában  kaphatnának  szabadabb 
kezet, hogy pl. hány alkalommal, milyen rendszerességgel.” 

Az elterelés időtartamának növelése 

Amíg  az  elterelés  differenciált  alkalmazását  javasoló  válaszadók  többsége  bizonyos  esetekben 
rövidítené,  de  semmilyen  formában  sem  hosszabbítaná  az  elterelést,  addig  néhány  interjúalany 
határozottan érvelt a  folyamat  tartamának növelése mellett. Az MFSZ‐t  végző  szervezetek néhány 
képviselője szerint mire beindulna a klienssel a valós munka, addigra lejár az idő. Volt olyan is, aki a 
foglalkozásokat sűrítené, hogy valódi folyamattá alakuljon az elterelés. 
 

„Szerintem a fél év az kevés. Az első két hónap az ismerkedés, állapota, helyzete felmérése, az 
őszinteség  kezd  kialakulni.  Így  gyakorlatilag  a második  három  hónapban  indul  el  velük  a 
munka. Szerintem a 2x2 óra sem elég, bár mi most többet emberi erőforrással sem bírnánk. 
Mondjuk nálunk kap annyit egy alkalommal, hogy azon gondolkozhat.” 
 
„A  fél évet, azt ki  kellene  terjeszteni egy évre. Beindul egy önismereti  folyamat, ami úgy a 
három hónapnál  indul el  igazán, akkor kapcsol, hogy valamire  lehetne használni ezt. Viszont 
most már minek használja, ha mindjárt vége van. ha egy éves lenne, akkor egy valós munkát 
lehetne végezni.” 

 
Többen  azonban  felhívták  a  figyelmet  arra,  hogy  amennyiben  a  kliensben  sikerül  felébreszteni  a 
motivációt, az elterelést követően önkéntesen is járni fog, így a rendszer hosszabbítása értelmetlen. 
 

„Ha  látom,  hogy  neki  a  szer  nem  okoz  problémát,  akkor  nem  kéne  idejárnia.  Ha  van 
problémája, akkor meg fél év után is felajánljuk, hogy járhat továbbra is, de ennek se adnék 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

222

kötelező jelleget. A kényszer az taszít. Ha tovább szeretne járni, az a saját döntése legyen.” 
 
„Lehet, hogy én a kliensre bíznám, hogy marad‐e még, vagy gyakrabban jár. Talán kötelezően 
nem növelném a hat hónapot. Így is van, aki többször jön. 14‐15 megjelenés is jellemző.” 

Jogi szabályozás 

A  jogi  szabályozás,  a  jogi  keretek  változtatásával  kapcsolatban  számos  területet  említettek  a 
megkérdezettek.  

Az elterelés tartalma és hossza 

A drogambulanciákon dolgozó válaszadók  többsége a  fentiekben már  részletesen  ismertetetteknek 
megfelelően  olyan  módon  változtatná  az  elterelésre  vonatkozó  szabályokat,  hogy  az  elterelés 
tartalmának  és  hosszának  meghatározása  az  előzetes  állapotfelmérést  végző  szakember  kezébe 
kerüljön át. A javasolt módosítás nyomán az előzetes állapotfelmérést végző határozná meg, hogy az 
általuk vizsgált személyek problémás droghasználók, drogfüggők, vagy éppen semmiféle problémával 
nem  rendelkező  alkalmi  használók,  akiknek  az  elterelése  néhány  alkalommal  megtartott 
beszélgetésből állhatna.  
 
Egy szakember azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy ennek kereteit, szabályait nagyon pontosan 
kell rögzíteni. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy az intézmények a többletfinanszírozás 
miatt indokolatlanul hosszú ideig kezelnék az elterelteket.  
 

„Összességében  jó  lenne,  ha  nagyobb  szabadságot  kapna  az  intézmény,  és  mondjuk  a 
kereteket  a  szakemberek  dönthetnék  el.  Csak  ez  esetben meg  előállhat  az  a  helyzet,  hogy 
egyes  intézmények  indokolatlanul  járatnák  mondjuk  többször  a  klienst,  mert  akkor  több 
pontot  kap  az  OEP‐től,  ha  meg  több  pontot  kap,  akkor  több  forintot  is  kap.  Más  meg 
mondhatná,  hogy  akkor  tekinti  folyamatosnak  az  elterelést,  ha  havonta  egyszer  bejön  a 
kliens. Tehát keretek kellenek, de hogy ebben milyen szabadságot kapunk, arról a szakmának 
kell döntenie.” 

Szabálysértéssé nyilvánítás lehetősége 

A  drogszcénában  dolgozó  szakemberek  körében  régóta  vitatott  téma  a  kábítószer‐fogyasztás 
bűncselekményének  az  elterelésre  lehetőséget  adó  esetekben  szabálysértéssé  nyilvánítása.  Az 
elterelés intézményének átalakítása kapcsán számos interjúalany felvetette ennek lehetőségét is, de 
kevesen alkottak határozott véleményt a kérdésben.  
 
Egy  válaszadó utalt  arra, hogy  a már  korábban Dr.  Frech Ágnes  által elkészített  anyagot  kellene  a 
szakmának megtárgyalnia, mely gyakorlatilag az elterelést és a szabálysértést ötvözné. 
 

„Konferenciákon  előjön  a  kérdés,  hogy  büntessük,  ne  büntessük,  milyen  tevékenységet, 
mennyire, mi  legyen  szabálysértés, mi  bűncselekmény.  Erről  Dr.  Frech  Ágnesnek  van  egy 
abszolút kompakt anyaga, ami aztán nem került  felhasználásra. Ebben megjelenik, hogy pl. 
az  elterelés  intézménye  úgy  változna  meg,  hogy  a  18  év  alattiak  esetében  továbbra  is 
megmaradna az elterelés, mint válaszható eljárás. A felnőttek esetében pedig szabálysértési 
kategória lenne, és ott eleve kiesne. Szerintem el kellene ezen gondolkodni, elő kellene venni 
ezt az anyagot, és a szabályalkotók és a szakma elé vinni.” 
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Néhány  interjúalany  szerint  a  szálysértés  azért  lenne  hibás  lépés,  mert  míg  egyesek  könnyen 
kifizetnék a bírságot, másoknak gondot okozna. 
 

„Ami  a  szabálysértés  ellen  szól,  ha  így  belegondolok,  nem  sok  kliensem  tudná  a  százezres 
nagyságú bírságot kifizetni. Én hiszek abban, hogy  tudunk olyan pluszt adni a gyerekeknek, 
ami miatt nem gondolják, hogy ez felesleges, haszontalan fél év volt.” 

 
Egy  válaszadó  azon  félelmének  adott hangot, hogy  szabálysértéssé nyilvánítás  esetén  a  rendőrség 
egyre motiváltabb  lenne a felderítésre az államkasszába befolyó bírságok miatt. Egy másik szakértő 
szerint ennek egyfajta legalizálásra irányuló üzenete lenne. 
 

„Hallottam, hogy  sokan  szabálysértéssé minősítenék, de én úgy gondolom, hogy a magyar 
társadalom mentális állapota nem teszi ezt  lehetővé. Ha valaki vállalja ezt a  fél évet, akkor 
nem büntetik meg, tehát ez így rendben van.” 

 
A  kutatás  néhány  résztvevője  azért  javasolná  a  szabálysértéssé  nyilvánítást, mert  így  véleményük 
szerint kapacitás szabadulna fel a rendszerben és foglalkozhatnának a súlyosabb esetekkel. 
 

„Leginkább a dekriminalizálás  jön elő az alkalmi használókkal  kapcsolatban,  tehát hogy  ez 
szabálysértés legyen. És akkor ők nem kerülnének be elterelésbe, vagy esetleg egy alkalomból 
álló  tanácsadásba  kerülnének,  vagy  oda  se. Viszont  így megnyílna  a  lehetőség,  hogy  több 
súlyosabb állapotú klienssel lehessen foglalkozni.”  
 
„A  fogyasztás  büntetése  nem  a  helyes  út,  én  inkább  a  dekriminalizáció  felé mozdulnék.  A 
drogfogyasztás természetesen nagyon sok problémához vezet, de én azt látom, hogy sokszor 
azért nem foglalkozunk azokkal, akikkel tényleg kéne, mert a pénzek feleslegesen ömlenek. A 
problémával a súlyának megfelelően kéne bánni.” 

 
Egyedi nézetének adott hangot egy válaszadó azzal, hogy a fogyasztókat csak pénzbírsággal sújtaná, 
és a többszörös visszaesőket kötelezné elterelésre. 
 

„Vagy lehetne csak pénzbírság és mondjuk, ha összejön egy éven belül a kliensnek több ilyen, 
akkor  lehetne  elterelésre  kötelezni.  Bármilyen  kis  mennyiségű  drogfogyasztásra  ezt 
alkalmaznám. Szerintem ki tudnák fizetni, ha meg nem, akkor közmunkával kiválthatná.” 

Igazságügyi orvosszakértők 

Több interjúalany is felvetette az igazságügyi orvosszakértőkkel kapcsolatos problémákat. Néhányan 
erőteljesen  kifogásolják,  hogy  a  szakértők  sok  esetben  nem  addiktológusok.  Ilyenkor  a  kliens 
állapotára vonatkozó szakvéleményük, vagyis szakmai kompetenciájuk komolyan megkérdőjelezhető. 
Az  interjúalanyok  javasolták  a  szabályozás  módosítását  a  tekintetben,  hogy  a  kliens  állapotáról 
hatóság, vagy bíróság előtt csak addiktológus adhasson szakvéleményt. 
 

„Az  igazságügyi  orvos  szakértők  sokszor  nem  addiktológusok.  Ez  egy  nagyon  komoly 
probléma.  Ezt  kéne  megváltoztatni,  hogy  igazságügyi  orvos  szakértő  ilyen  ügyben  csak 
addiktológus lehessen. Tudom, hogy utópia, de erre lenne szükség. Ez lenne a minimum, hogy 
a kliens állapota normálisan legyen definiálva.” 
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Hasonló  problémát  vetett  fel  egy  válaszadó,  sérelmezve,  hogy  ha  terápiában  lévő  kábítószer 
használót kapnak el a  rendőrök, akkor  is „független”59 szakértő határozza meg státuszát nem saját 
kezelőintézménye. Álláspontja szerint szakmai szempontból egyértelműen hitelesebben tudná saját 
terapeutája meghatározni a gyanúsított állapotát, mint egy szakértő. 
 

„Szeretném, ha  valakit  elfognak, akkor nem  egy  „független  szakértő”, mondaná  ki minden 
esetben, hogy nem függő, hanem, aki terápiában van, akkor a kezelő intézmény mondaná ki 
a  státuszát.  Ha  fél  éven  belül  kezelésben  volt,  akkor  csak  tudunk  mondani  róla  objektív 
véleményt.  Ez  olcsóbb  lenne  nyilván.  Be  lehet  ide  még  építeni  az  ÁNTSZ‐nek,  vagy  a 
pártfogónak az aláírását, mint féket, hogy nehogy a korrupció gyanúja felmerüljön.” 

Egyéb problémák a jogi szabályozásban 

Néhány  válaszadó  erőteljesen  sérelmezte  az  1/2007‐es  jogegységi  döntést,  ami  alapján  az 
elfogyasztott  kábítószer mennyiséget  azonos  törvényi  tényállásban  össze  lehet  adni.  Véleményük 
szerint ez teljesen hibás felfogás, hiszen így egy alkalmi fogyasztóra is súlyos büntetés várhat, és nem 
kerülhet elterelésbe. 

 
„És  hát meg  kellene  azt  is  változtatni,  hogy  a  bíróság  összeadja  a  kliens  által  fogyasztott 
drogokat, és akár erről nekem, mint a kezelőjének kell vallanom.” 

 
Egyedi problémát vetett fel egy elterelést végző  intézmény vezetője. Véleménye szerint a büntetés‐
végrehajtási intézeteknek olyan szabályozást kellene kialakítani, hogy a civil segítők, elterelést végzők 
könnyen bejuthassanak a börtönökbe.  
 
Egy  interjúalany  utalt  arra,  hogy  az  elterelés  átalakítása  kapcsán  elsőként  differenciálni  kellene  a 
drogokat a drogtörvényben, majd ennek nyomán különbséget tenni a büntetési tételekben a szerint, 
hogy milyen típusú drogról van szó. 
 
Markáns  és  kivételes  javaslatot  tett  az  egyik  intézmény  szakmai  vezetője  annak  érdekében,  hogy 
minden droghasználót sikerüljön valamely kezelő intézménybe bejuttatni. 
 

„Aki kábítószert használ, azok mind kerüljenek  ide be. Nekik valami problémájuk biztos van, 
velük foglalkozni kell. Az egészségügy ezt szűrhetné valamilyen módon. Hallottam azt, hogy a 
mellkasröntgen vizsgálat nem kötelező, de ha valahol nem megy el az ember, és kiderül, hogy 
beteg, akkor a gyógyítás  őt  terheli. Valami  ilyen  kéne a drogoknál  is. Egy  szűrés  lenne, de 
persze  nincs  büntetőjogi  következménye,  csak  egy  kezelő  intézménybe  kellene  menni, 
meghallgatni, hogy mit ajánlanak. Szóval  itt  is  jó  lenne, ha a felajánlott segítség elutasítása 
után, ha belebetegszik, akkor nem a társadalom állná a gyógyítás költségeit. Élem az életem, 
csinálok, amit akarok, aztán jajgatok és követelem, ami jár.” 

Követelmények, előírások 

Az elterelést végző intézmények, szervezetek számára előírt működési feltételeket, követelményeket 
a megkérdezettek döntő  többsége  reálisnak  és  teljesíthetőnek  tartja. Véleményük  szerint  teljesen 

 
59 Több szakértő álláspontja szerint a rendőrség csak olyan szakértőkkel dolgoztat, akik számukra megfelelő és 
azonnali szakvéleményt adnak. 
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indokolt  a minimum  követelmények meghatározása,  hiszen  csak  így  biztosítható  egyfajta  szakmai 
színvonal. 
 

„Szerintem  teljesíthető,  és  abszolút  a minimum,  azaz  azt  gondolom,  hogy  ennél  kevesebb 
háttérrel nem nagyon  lehetne ezt végezni, akár  szakmailag, akár  infrastrukturálisan. Tehát 
reális.” 

 
Néhány válaszadó szerint akár szigorúbbak is lehetnének a keretek. 
 

„Igen.  Én  ezt  a  feltételt minimumnak  tartom,  számomra még  az  is  elfogadható  lenne,  ha 
ennél kicsit többet várnának, hiszen attól emelkedik a szolgáltatási színvonal.” 

 
Egy  interjú  résztvevője  viszont  jelezte,  hogy  bekerülnek  néha  értelmezhetetlen  dolgok  is  az  előírt 
feltételek közé. 
 

„Én azt gondolom, hogy kellenek minimumok. Mondjuk voltak vicces dolgok, pl. hogy kell‐e 
magnó, diktafon. Aztán kell vizeletvételre alkalmas helyiség. Én ezt hülyeségnek  tartom, én 
nem fogom pisiltetni. Tesztre úgy sincs pénzünk.” 

 
Volt olyan megkérdezett, aki az egyéni  fejlesztési  terv azonnali kialakításának  szükségességét nem 
tartja szakmailag  indokolt  feltételnek. Véleménye szerint, amíg nem alakul ki a bizalom, nem nyílik 
meg a kliens, addig ennek rögzítése is értelmetlen. 
 

„Az  egyéni  fejlesztési  terv  kialakításának  időpontját  én  későbbre  tenném,  amikor  már 
megnyílik a kliens, amikor már  lehet vele dolgozni. A kliens mire  idekerül, már mindent un, 
hiszen  volt  a  rendőrségen,  a  pártfogónál,  a  kórházban, mindenhol,  adatlapok,  tesztek,  itt 
nálunk is egy halom adatlapot kitölt. Egyszerűen túl sok a bürokrácia a rendszerben neki, egy 
egyszerű állapotfelmérő beszélgetés kéne csak itt nálunk az elején.” 

 
Egy válaszadó a RÉV ambulanciákkal kapcsolatos dilemmáit emelte ki. Véleménye szerint sérelmes, 
hogy  a  RÉV  jellegű  intézmények  csak  MFSZ‐szel  foglalkozhatnak,  mivel  a  náluk  felhalmozódott 
szakmai tapasztalat bőven jogosítaná őket függők gyógyítására is akár. A válaszadó szerint, ha ezek az 
ellátók rendszeresen hívnak pszichiátert, így a kliensek orvosi kontrollja biztosított, akkor tökéletesen 
alkalmasak abúzus diagnózisú droghasználók ellátására is. 
 

„A RÉV is csinál olyat, hogy heti két órában hív orvost, nem igazán kell a függő gyógyításához 
se orvos, nyugodtan csinálhatnák a RÉV‐ek. Angliában is így van, fogadóórára jön az orvos és 
kész. Az én munkám jelentős része olyan, amit nem csak én tudok csinálni. Beleásni a lelkébe, 
a kapcsolataiba, legyek a lelki szemetese, ahhoz nem kell orvosnak lenni. Receptet én írhatok, 
aztán ennyi. De persze minimum  feltételek kellenek, mert különben a Krisna tudatú hívők  is 
függők elterelését fogják végezni. Ha nincsen meghúzva a vonal, akkor fejetlenség lesz.” 

Szakemberek 

Több  interjúalany  is  kiterjesztené  az  elterelést  végző  szakemberek  számára  előírt  képesítési 
minimumokat  és  módszertani  ismereteket,  valamint  nagyobb  hangsúlyt  fektetnének  a  szakmai 
kompetencia növelésére. Javaslatként hangzott el, hogy a magasabb szakmai színvonal biztosításának 
egyik eszköze  lehetne, ha  különböző módszertanban  jártas  szakemberek alkalmazását  írnák elő az 
elterelést végzők számára. 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

226

 
„Legyen minden  intézményben, aki ért a családterápiához, ért a csoportozáshoz, van egyéni 
terápiás  tapasztalata,  legyen  szupervízió,  team  munka,  főleg  a  kezdő  kollégáknak.  Ezzel 
csökkennének a hibák.” 

 
Néhány  interjúalany  ehhez  hozzátette,  hogy  az  előírás  mellé  természetszerűleg  a  finanszírozási 
hátteret is meg kell teremteni. 
 

„Az nem  lenne butaság, hogy arra  lenne protokoll, hogy az  intézmények dolgozói különböző 
módszerekben  kötelezően  képződjenek.  Legyen  szakmai  egyezség,  hogy  melyek  ezek  a 
módszerek,  és  erre  legyen  egy  állami  finanszírozás.  Sok  intézmény  nem  teheti meg,  hogy 
képezze a dolgozóit, az meg nonszensz, hogy ezt mindig a dolgozó fizeti. Erre ki lehetne találni 
valamit, hogy az államnak is érdeke legyen, hogy én jobb szakember legyek.” 

 
Más vélemény szerint célszerű  lenne a képesítés mellett a szakmai gyakorlat előírására  is hangsúlyt 
fektetni. Emellett szükséges lehet annak dekralálása is, hogy az elterelést végzők között kapjon helyet 
felépült szenvedélybeteg is. 
 
Egy drogambulancia képviselője amellett érvelt, hogy a képzettséget bizonyító papír nélkül is komoly 
szaktudása lehet egy elterelést végzőnek. 
 

„A szakember, az nagyobb gond. Ugye pszichiátert, szakpszichológust ír elő a rendelet, de egy 
addiktológiai  szolgáltatónál eltöltött 5 év után egy  szociális munkás  is  tud állapotfelmérést 
végezni, differenciálni.” 
 

A  munkatársak  képzettségével  kapcsolatban  egy  interjúalany  hiányolja  az  ápoló  végzettségű 
munkatárs  előírását.  Véleménye  szerint  rá  sokszor  nagyobb  szükség  lenne,  mint  az  előírt  több 
szociális  munkásra.  Ezek  mellett  azonban  néhányszor  elhangzott  az  is,  hogy  az  elterelést  végző 
szakemberek  mentálhigiénéje  nincs  megfelelően  karbantartva,  nem  jellemző  a  szupervízió, 
túlterheltek, valamint az alacsony fizetések miatt több munkahelyen is dolgoznak egyszerre. Volt, aki 
az elterelést végzők kiégésének megelőzésére egyedi javaslatot is tett. 
 

„A másik, hogy jó lenne a német rendszer nálunk is. Van olyan, hogy az embernek elege van a 
munkából, ez a burn out‐os dolog, olyankor persze számít, hogy kik a kollégái és  leveszik a 
válláról a dolgot, de  jó  lenne, ha  lehetne rekreációs szabi. A németeknél van egy év  fizetett 
szabi hat év után. A németek valószínűleg rájöttek, hogy ez olcsóbb, mint új embert képezni, 
illetve kezelni a burn outjával.” 

 
Az  egyik  interjúalany  elmondta,  hogy  az  alacsony  fizetések mellett  a  szakma megbecsültségének 
hiánya is növeli a területen tapasztalható emelkedő fluktuációt. 
 

„Sok szakember távozott  is, a pszichiáter, a Methadon ambulancia vezetője stb. Meg tudom 
őket érteni, hiszen  itt dolgozunk 98.000 Ft nettóért és annyit se hallunk, hogy köszönöm, de 
ráadásul az a stílus, amit az új fenntartó megenged magának, az bicskanyitogató. A fenntartó 
szerint az elterelés sem fontos, így az intézet nem is adott be pályázatot most.”  
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MFSZ elkülönítése 

Több, a kutatásban megkérdezett szakértő is említést tett arról, hogy az új feltételeknek megfelelően 
a megelőző‐felvilágosító szolgáltatást térben és időben elkülönítetten kell végezni a szenvedélybeteg 
ellátás  egyéb  formáitól. Néhányan  kifejezetten  üdvözölték  az  új  követelményt, mivel  álláspontjuk 
szerint  nagyon  fontos,  hogy  a  fiatal  alkalmi  használók,  kipróbálók  ne  találkozzanak  rendszeres 
fogyasztókkal, illetve függőkkel.  
 

„Nagyon jó, hogy bekerült, hogy a szenvedélybeteg ellátás egyéb formáitól elkülönítetten kell 
kezelni  az  MFSZ‐t.  Most  van  egy  csomó  általános  iskolásom,  és  az  nem  jó,  hogyha  a 
methadonosokkal, vagy az intravénásokkal keverednek.” 

 
Néhányan hangsúlyozták, hogy még az MFSZ‐re járók között is csoportot bontanak a fiatalok védelme 
érdekében.  Egy  interjút  adó  szakember  véleménye  szerint  az  MFSZ  elkülönítése  a  diszkréció 
megőrzése miatt is fontos a kliensek számára. 
 

„Mi csoportot nem csak akkor bontunk, ha sokan vannak, hanem a fiatalkorúak esetében is. 
Mi  figyelünk a  csoport összetételénél arra  is, hogy ne  legyenek nagy  életkori  különbségek, 
vagy, hogy ne kerüljön össze sok aktív fogyasztó kipróbálóval." 

 
Más megelőző‐felvilágosító szolgáltatást nyújtó szervezet munkatársa egyértelműen rögzítette, hogy 
olyan helyre nem is engedne MFSZ‐t, ahol gyógyítás, kezelés is folyik. Ellentétes álláspontként viszont 
többen is megfogalmazták, hogy időben igen, de térben megoldhatatlan az MFSZ elkülönítése. 
 

„Most a pályázatban azt kellett  írni, hogy  időben és térben elkülönül az MFSZ. Ez egy röhej. 
Időben persze, de térben? Hol tartsam?” 
 
„Most  csak  időben  tudjuk  őket  elkülöníteni.  Nem  szeretnénk,  ha  összehaverkodnának. 
Általánosságban amúgy is prevenciós központot szeretnék, és oda helyezném az elterelésnek 
ezt a formáját is.” 

Az elterelés gyakorlata 

Foglalkozások, kezelések 

A megkérdezettek többsége egyetértett abban, hogy bár nagyon különböző módszerek és tartalmak 
jellemzik  az  elterelések  foglalkozásait  és  kezeléseit,  az  intézmények  és  szervezetek  szakmai 
autonómiáját biztosítani kell. 
 

„Tartsuk tiszteletben az intézmények szabadságát, nagyon eltérő gyakorlatok vannak persze. 
Törekszenek arra, hogy a kliensnek haszna legyen.” 
 
„Persze  van  ebben egy olyan, hogy mindenki azt hiszi, hogy amit  ő  csinál az a  legjobb, de 
nekem  nincs  bajom  azzal,  ha  sokféle  módszerekkel  gyógyítanak.  Kellően  sokfélék  is  a 
szenvedélybetegek ahhoz, hogy ne csak az a rendszer jöjjön be nekik, amit mi csinálunk. Van 
létjogosultsága a diverzitásnak.” 

 
Az  egyik  szervezet  válaszadói  szerint  az  MFSZ‐ben  mindenképpen  a  szociális  szemléletnek  kell 
megjelennie, másképpen nem lehet eredményes. 
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„Szerintünk a  fiatalok  drogfogyasztásának hátterében  valamilyen probléma húzódik. Azzal, 
hogyha  én a  szociális  szemléletemmel próbálom  ezt a problémát  kezelni,  ebben  segítséget 
nyújtani, akkor a drogfogyasztása  csökkenhet.  Szerintem ott működik  jól az  elterelés, ahol 
ilyen a szemlélet az MFSZ‐ben.” 

 
Néhány  megkérdezett  azonban  szkeptikusabb  a  szakmaiság  általánosságával  kapcsolatban  és  az 
ellenőrzés, vizsgálat valamilyen formáját sürgetné, esetleg protokollok kialakítását kezdeményezné. 
 

„Én azért megvizsgálnám, ki milyen módszerrel dolgozik. Én kritikus vagyok, relaxáció,  jóga, 
akupunktúra, miegymás, nézzék már meg, hogy ezek mik, mert szerintem nem visz előrébb. A 
szakmaiság meglegyen, az a lényeg.” 

 
Egy  interjúalany  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást  biztosítókkal  kapcsolatos  fenntartásainak 
adott hangot.  
 

„Én a megelőző‐felvilágosító szolgáltatókkal hadilábon állok. Az ő tevékenységüket ismerve, a 
kliensek  véleménye,  illetve  kutatási  eredmények alapján az derült  ki, hogy  az nagyon nem 
működik,  és  nagyon  lerontja  az  egész  színvonalát.  Tehát  ilyen  viccessé  válik  az  egész, 
komolytalanná.  Ez  egy  rossz  tapasztalat  az  intézményrendszerről,  tehát,  hogy  nem  segít. 
Vannak helyek, ahol ezt  jól csinálják. De az pl. probléma, hogy 6 hónap hosszú  idő és nem 
tudják kitölteni. A megelőző‐felvilágosító szolgáltatásnál előfordul, hogy terápiát szeretnének 
csinálni, és belekényszerítik a klienst egy terápiás folyamatba.” 

 
Más  interjúalany  éppen  az  egészségügyi  intézmények  elterelési  tevékenységével  kapcsolatban 
szkeptikus. 
 

„Tapasztalataim szerint nagyon sok olyan kórházi osztály van, aki megkapta ezt az eltereléses 
lehetőséget, és nem tudnak vele mit kezdeni. Se kapacitásuk, se mögöttes tudásuk, se idejük 
nincs erre többnyire. A civilek ezt szívesen csinálnák helyettük.” 

 
Elhangzott olyan javaslat, amely módszertani központok kialakítását szorgalmazná. 
 

„Én korábban már jeleztem egy szakmai fórumon, hogy jó lenne felállítani egy regionális vagy 
központi kivizsgálási és módszertani központot, amely egyrészt a klienseket segítené abban, 
hogy azt kapják, amire szükségük van, másrészt pedig ebből sokat profitálnának az elterelést 
végző szervezetek is, pl. akár a módszertani tapasztalatok átadása miatt is. Jók lennének pl. a 
módszervásárok, és jó lenne azért is, mert az állapotfelmérés differenciáltabb lenne.” 

 
Markáns véleményt alkotott az egyik válaszadó, amikor kifejtette, hogy nem a módszertant vagy a 
tartalmat,  hanem  a  szakemberek  szemléletét  kellene  egységesíteni.  Álláspontja  szerint  az  a 
legnagyobb  probléma,  hogy  már  magáról  a  drogproblémáról  sem  egységesen  gondolkodnak  az 
elterelést végző intézmények. 
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Szabálytalanságok 

A  legtöbb megkérdezett  szerint  vannak  olyan  szervezetek,  intézmények,  ahol  az  elterelés  nem  a 
jogszabályoknak megfelelően működik.  Véleményük szerint ezt fokozottan kellene ellenőrizni. 
 

„Az fontos lenne, hogy a valós időkereteket, az előírást tartsa be mindenki, és ezt ellenőrizzék 
is. Ne lehessen a semmiért papírhoz jutni.” 
 

A válaszadók többsége utalt rá, hogy klienseiktől gyakran hallanak olyan elterelést végző helyekről, 
ahol a foglalkozásokon, kezeléseken való megjelenések mellőzésével is kiadják a papírt.  
 

„Mi próbáljuk nagyon szigorúan venni az elterelést, van egy fix szakmai gyakorlat is, hogy mit 
tartanak  eredményesnek  a  kollégák.  Aztán  a  kliens  kap  egy  fülest,  hogy  egy  másik 
intézményben  sokkal egyszerűbben és gyorsabban kiadják a papírt.  Így a kliens egyszerűen 
eltűnik,  vagyis  van  egy  sanda  gyanúm,  hogy  tényleg  létezhetnek  ilyen  szolgáltató 
intézmények.  Ez  azért  is  furcsa,  mert  a  kliensek  többségének  nincs  pénze  utazásra,  és 
tudomásom szerint a megyében csak mi csináljuk.” 

 
Többen  jelezték,  hogy  bizonyos  helyeken  a  hiányzásokat,  vagy  az  időkereteket  veszik  nagyon 
könnyedén. 
 

„A kliensek néha mondják, hogy máshol, csak be kell menni, aláírni, vagy be se mennek, csak 
betelefonálnak, vagy  lehet egy alkalommal duplát  is, ami  csak 20 perc. Valahogy ezt azért 
ellenőrizni kéne, legalább az időkereteket. Mi erre nagyon figyelünk. Nálunk a csoport az 2x45 
perc.  Egyéniben  persze  nem  lehet  90  percet  beszélni,  de  akkor  van  teszt  kitöltés.  És  ezt  a 
végén a kliens is értékeli, mert meg kellett ugrania valamit.” 
 
„Amivel  viszont  lehetne mit  kezdeni, hogy úgy hallottam, hogy  sok helyen nem  veszik  elég 
komolyan a hiányzást. És ha a kliensek azt hallják, hogy egy helyen  lehet  többet hiányozni, 
akkor azt gondolják, hogy mindenhol, és  fel vannak háborodva, hogy nem, és ezzel nekünk 
kell  küzdenünk.  Szóval  inkább  azokat  a  dolgokat  kellene  jobban  ellenőrizni,  számon  kérni, 
amik már  elő  vannak  írva. Ráadásul  az  ellenőrzés  is  többnyire  adminisztratív  jellegű.  Ezen 
kellene változtatni.” 

Előzetes állapotfelmérés 

Az  előzetes  állapotfelméréssel összefüggésben  –  ahogy  ezt már  a  fentiekben  is  részleteztük  –  két 
területen  jeleztek  problémát  a  kutatásban  részt  vevő  szakemberek.  Egyrészt  az  előzetes 
állapotfelmérés  kapcsán  tapasztalt  érdekellentéteket,  másrészt  az  azonos  módszertan  hiányát 
említették meg az interjúalanyok. 
 
A  megelőző  felvilágosító‐szolgáltatást  nyújtó,  előzetes  állapotfelmérés  készítésére  nem  jogosult 
szervezetek megkérdezett munkatársai több gondot is jeleztek az adott területen. Néhány válaszadó 
elmondta, hogy az előzetes állapotfelmérést végzők sokszor az elterelt valós státuszától függetlenül 
kizárólag  azért  nem  MFSZ‐t  javasolnak  a  kliensnek,  hogy  az  az  adott  intézményben  maradjon. 
Hasonló nehézséget jelent, hogy hosszabb várakozás nélkül nem jutnak a kliensek időponthoz abban 
az esetben, ha előre  jelzik, hogy más szervezetet választottak már az elterelés  lefolytatására. Az 
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interjúalanyok mindenképpen  azt  szeretnék, ha  lehetőségük  lenne  független,  az  elterelésben nem 
érintett addiktológushoz küldeni a klienseket, így szakmailag meggyőző vélemények születhetnének. 
 

„Az  előzetes  állapotfelmérést  lehetne  külön  finanszírozni,  az  eltereléstől  külön,  azaz  ne 
legyenek olyan érdekkonfliktusok, hogy ha  itt csináljuk az állapotfelmérést, akkor maradj  is 
nálunk, hanem legyen az, hogy ki vannak jelölve állapotfelmérő helyek, akik ezért megkapják 
a pénzt, és nem érdeke, hogy megtartsa a klienst.” 

 
Más természetű néhány válaszadó javaslata, mely szerint mindenhol fel kellene venni az ASI tesztet. 
Így biztosítható  lenne egy strukturált  formájú adatfelvétel, valamint a kliensek összehasonlíthatóvá 
válnának. 
 
Egy egyedi vélemény szerint érdemes  lenne egységesen  további  teszteket  is alkalmazni az előzetes 
állapotfelmérésen. 
 

„Az állapotfelmérésnél  lehetne  több mérőt beiktatni: nálunk  pl.  az ASI mellett az Audit 10 
alkalmazása bevett dolog. E mellett még lehet különböző pszichiátriai betegségek kiszűrésére 
alkalmas mérőlapokat is alkalmazni. Akkor biztosabbá válik az állapotfelmérés jó becslése.” 

Finanszírozás 

Változatlan finanszírozás, növekvő követelmények 

A  megkérdezettek  döntő  többsége  elégedetlenségét  fejezte  ki  a  finanszírozás  kérdésével 
kapcsolatban.  A  legtöbben  azt  sérelmezték,  hogy  bár  a  követelmények  évről  évre  nőnek,  a 
finanszírozás  változatlan  összegű  hosszú  évek  óta.  Sokan  jelezték,  hogy  legalább  az  infláció 
mértékéhez hasonlóan kellene növelni a „fejkvótákat”. 
 

„Úgy tudom, hogy öt éve nem nőtt a finanszírozás, miközben meg a kiadások nyilván nőttek 
és  az  elvárások  is.  Az  elterelések  száma  ugye  csökken, mert  kevesebbet  kapnak  el, mert 
változott a szemlélet.” 
 
„A  finanszírozásban  a  fejkvóta  nem  változott,  én  szükségesnek  tartanám  ezt  az  összeget 
emelni.” 

 
Néhányan úgy vélték, hogy a növekvő elvárások miatt új szakembereket  is kellene alkalmazniuk, de 
erre szintén nincs meg a megfelelő finanszírozási háttér. 
 

„Az új pályázatban az elvárások megint nőttek, de a finanszírozás stagnál. A követelmények 
új  státuszt  kívánnak,  de  miből?  A  rezsiköltségek  is  nőttek,  de  a  finanszírozás  évek  óta 
ugyanannyi.” 

 
Egyes válaszadók szerint sokszor csúsznak a kifizetések  is,  így a kisebb szervezetek nehéz helyzetbe 
kerülhetnek. 
 

„A  finanszírozás  semmit nem  változott, 2003 óta ugyanannyi az  ellátás, de  követelmények 
nőnek.  Nagy  gond  az  is,  hogy  vannak  csúszások  a  kifizetéssel  kapcsolatban.  Rendszeres 
lehetne,  volt  olyan,  hogy  5  hónapot  csúszott  a  kifizetés,  így  a  csoportvezető  várja,  hogy 
fizetést kapjon.” 
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Több interjúalany is utalt rá, hogy a megelőző felvilágosító szolgáltatás finanszírozása sokkal rosszabb 
kereteket nyújt, mint a másik két elterelés típus OEP általi finanszírozása.  
 
A mélyinterjúk összegzéséből valóban az látszik, hogy az OEP által finanszírozott intézmények sokkal 
kevesebbet panaszkodtak a finanszírozás elégtelensége miatt, mint más szervezetek, de persze itt is 
vannak kivételek. 
 

„Mi  az  OEP  által  vagyunk  finanszírozva,  és  az  mindig  egy  probléma,  hogy  alacsonyak  a 
pontszámok. Ebben jó lenne, nem csak az eltereléssel kapcsolatban, hanem általában jó lenne 
a finanszírozást növelni, pontszámokat, beavatkozásokat.” 

 
Az eltérő finanszírozás egyes intézményeket „trükközésre kényszerít”, vagyis több klienst küldenek – 
legalábbis  papíron  –  függőséget  gyógyító,  vagy  használatot  kezelő  elterelésre,  mint  megelőző 
felvilágosító szolgáltatásra. 
 

„Az OEP  finanszírozás sokkal  jobb, sokkal magasabb, mint az NDI által nyújtott.  Így nyílván 
többet fogunk az OEP‐hez lejelenteni, jelölve azt, hogy elterelt.” 

 
A  finanszírozás  kérdéskörében  két  válaszadó  markáns  véleményt  hangoztatva  kifejtette,  hogy  a 
megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásra  az  állam  feleslegesen  költi  a  pénzt.  Javaslatuk  szerint  ezen 
összegeket  sokkal  inkább  a  „komoly”  szenvedélybetegek  kezelésére,  illetve  megelőzésre  kellene 
fordítani. 
 

„Az egész MFSZ kidobott pénz az állam részéről. Beleölik a sok pénzt és nincs változás. Inkább 
ez a pénz a prevencióra menne.” 

Az MFSZ finanszírozásának módja 

A megelőző  felvilágosító  szolgáltatást  nyújtó  szervezetek,  intézmények munkatársainak  többsége 
kifogásolja a finanszírozás pályázatokra épülő rendszerét. Sokak véleménye szerint érthetetlen, hogy 
miért kell újra és újra pályázniuk azon ellátóknak, akik a hosszú évek óta  foglalkoznak eltereléssel. 
Nézetük szerint ez felesleges erőforrás‐pazarlás.  
 

„Aki benne van, ezt csinálja évek óta, annak miért kell folyton pályázni.” 
 
Egyesek  szerint  egy  normatív  finanszírozási  rendszer mindenképpen  hasznosabb  és  hatékonyabb 
lenne. 
 

„A normatív az jobb lenne. Én most csináltam először a pályázatot, de ez felesleges, ha úgyis 
folyamatosan végezzük a tevékenységet, akkor minek 3 havonta megújítani.” 

 
Egyéni  javaslatot  tett  egy  interjúalany, mikor  jelezte,  sikeresebb  lenne,  ha  az  NDI  a  szolgáltatást 
nyújtó szakemberrel kötne közvetlenül szerződést, majd a szakember az intézménnyel.  
 
A fejkvótaszerű finanszírozást egyedi ötlettel alakítaná át az egyik mélyinterjú válaszadója. 
 

„Ha az NDI mondjuk kicsit jobban részt venne a folyamatokban, akkor lehetne nem fejkvóta‐
szerű,  hanem  ún.  színtérprogram‐szerű  hozzáállás  is.  Azaz,  hogy  bizonyos  helyen, 
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bizonyos programokat (pl. plázában) finanszírozzon. Én el tudnám képzelni, hogy az elterelést 
nyújtó  intézmények  a  szaktudásukat  ilyen  helyeken  is  használják.  Akár  be  lehetne  vonni 
korábban  elterelésben  részt  vevő  személyt  is.  Sokkal  több  szakmai  bőrt  lehetne  lehúzni  az 
elterelést végző intézmények nagy részéről, hiszen jelentős szellemi tőkével rendelkeznek. Ha 
színtérprogramokat  finanszíroznának, hatékonyabban  tudnánk elérni nem csak a  fiatalokat, 
hanem akár a szülőket, pedagógusokat és így tovább.” 

 
Több válaszadó utalt rá, hogy a finanszírozás kiszámíthatatlansága kihat a szakmai munkára is, hiszen 
nem lehet tudni, hosszú távon végezheti‐e a szolgáltató a feladatot. 

Finanszírozatlan területek 

A kutatásban megkérdezettek számos, az eltereléshez szorosan vagy  lazábban kapcsolódó területet, 
illetve kliensi csoportokat  is említettek, melyekre nem terjed ki semmilyen  finanszírozás. Néhányan 
megemlítettek,  hogy  szükséges  lenne  az  eltereltek  családjára,  szüleire,  testvéreikre  is  bevezetni 
egyfajta  finanszírozási  formát.  Az  interjúalanyok  szerint  sokan  érdeklődnek,  jönnének,  hiszen 
problémáik összefüggnek, illetve sok helyen van családi halmozódás. 
 

„Ami gyakori kérés, az a szülők bevonása. A szülők  is többnyire érintettek, csak általában ők 
isznak. Jó lenne, ha későbbiekben egy szülő csoportterápia is kapcsolódhatna az eltereléshez.” 

 
Többek állítása szerint megoldatlan a 14 év alatti gyermekek megelőző‐felvilágosító szolgáltatása  is. 
Ellenük nem indul büntetőeljárás, így elterelésre sem kell járniuk, de sok esetben a szülők „az ügyet” 
követően hozni szeretnék gyerekeiket, az ellátóknak azonban erre nincs finanszírozásuk. 
 

„Nagy  szívfájdalmunk  az  is,  hogy  a  családokra még  nem  sikerült  finanszírozást  találnunk. 
Azok a  fiatalok, akik ellen nem  indult büntetőeljárás, de a családja  ide  szeretné hozni, arra 
nincs finanszírozás. Erre a kábítószer konzultációra nincs pénz. Persze nem küldünk el senkit, 
de  jó  lenne, ha  lenne rá finanszírozás. A családja  is  jönne, de nem csoportra persze, mert  itt 
még nem függő hozzátartozóról van szó.” 

 
Volt,  aki  arra  hívta  fel  a  figyelmet,  hogy  a  kisebb  szervezeteknek,  alapítványoknak60  anyagi, 
költségvetési gondot  jelent az az eset  is, amikor  sikerül a kliens motivációját  felkelteni, és a  fél év 
letelte után is szeretne járni.  
 

„Nem hiszem, hogy van esély az óradíjak emelésére, de persze jó lenne. Gond az, hogy sokan 
igényelnék a foglalkozás folytatását, de erre már nincs finanszírozás.” 

 
Egy  válaszadó  kifogásolta,  hogy  az  MFSZ  keretében  nincs  mód  a  pszichológus  óradíjának 
elszámolására, bár a klienseknek sok esetben szükségük van rá. 
 
További  egyedi  problémát  jelzett  egy  interjúalany  azzal,  hogy  javasolta:  számlával  lehessen 
élelmiszert elszámolni a kliensek számára a csoportfoglalkozásokra. 
 

 
60 Ez a probléma azokon a helyeken, ahol van OEP finanszírozás, nem merül fel: 
„Az a legjobb, ha tovább akar járni a fél év letelte után is, például mert az önismeret megtetszik neki. Erre van is 
lehetősége, hiszen átkerül OEP finanszírozásra.” 
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„Nálunk  víz,  ropi,  tea,  néha  zsíros  kenyér,  csoki  mikulás,  szaloncukor.  Erre  is  jó  lenne 
finanszírozás, akár úgy is, hogy benyújtom a számlát, hogy 8 karton víz, 10 kiló kenyér. Nem 
nagy összeg, de most ebből a szűk keretből kell kigazdálkodni.” 

Adminisztráció, adatszolgáltatási kötelezettség 

A  megkérdezett  szakemberek  többsége  az  elterelés  alapvető  adminisztrációját  nem  tartja 
kifejezetten megterhelőnek. 
 

„Az elterelés adminisztrációjával nincsen gond, nagyon jól működik.” 
 
Egy válaszadó  jelezte, hogy a dokumentációs kötelezettség a nappali vagy alacsonyküszöbű ellátás 
adminisztrációjához  képest  elenyésző.  Volt  olyan  interjúalany  azonban,  aki  a  papíralapú 
adminisztrációt  lassan már nagyon meghaladottnak érzi, és  javasolta egy  interaktív NDI‐s adatbázis 
létrehozását, amely egy online felületként kódokkal tartalmazhatná a kliens adatait. 

Adatszolgáltatás 

Az  alapvető  adminisztrációs  kötelezettséggel  ellentétben  azonban  nagyon  sok  interjúalany 
kifogásolta az adatszolgáltatás tartalmát és mértékét. 
 
A megkérdezettek közül  többen  jelezték, hogy rengeteg olyan adatot kell  felvenniük és kitölteniük, 
amely megterhelő a kliensnek és az elterelést végzőnek  is. Néhányan úgy érzik, hogy  lassan már a 
kliensre nem marad idő a rengeteg teszt és kérdőív mellett. 
 

„Van  az  ún.  TDI‐adatlap,  amiben  rengeteg  kérdés  van,  és  bár  nyilván  a  statisztikához 
szükséges, én néha elég nagy tehernek érzem. Ezt ugye az elterelés elkezdésekor kell kitölteni, 
és a  klienseknek nekirontani  rögtön ezekkel a  kérdésekkel,  ezt  így nem  tartom ésszerűnek. 
Gyakorlati szempontból nem jó.” 
 
„Sok  az  adatszolgáltatás. Minket mindenki megtalál,  ez  vonatkozik  a  kutatásokra  is.  Egy 
kliens, aki maximum a tv újságot olvassa, annak egy ilyen önkitöltős kérdőív egy óra. ASI, TDI, 
OSAP, egy elterelés kérdőív, aztán már beszélgetni nem marad idő.” 

 
A kutatás  jó néhány résztvevője hangsúlyozta azt  is, hogy a kérdőívekben számos olyan kérdés van, 
amihez az  információ nincs az elterelést végző szervezetek birtokában. Ezeket az adatokat azonban 
muszáj  valamilyen  módon  kitölteni,  különben  a  számítógépes  rendszer  nem  teszi  lehetővé  az 
adatkitöltés folytatását. 
 

„Sokszor  olyan  kérdések  vannak  pl.  a  TDI‐ben,  vagy  az  elterelésben,  amik  nincsenek  a 
birtokunkban, de kötelező beírni, és akkor az ember a hasára üt, mert különben nem engedi 
tovább a rendszer. Tehát ez értelmetlen, mert így a statisztika sem éri el a célját.” 
 
„Ami nekünk problémát okoz, hogy van ez az eltereléses kérdőív, amit sok esetben, a kliensek 
egy  részénél, nem  tudunk kitölteni a  szoftveren, mert vannak olyan kérdések, amit ha nem 
töltök ki, akkor nem enged  tovább. És ha nem enged  tovább, nem  tudom véglegesíteni. Pl. 
bűncselekmény helyszíne nem ismert. Sokszor az a papír, amit a kliensek hoznak, abban nem 
szerepel a helyszín, meg az idő, a kliens pedig nem emlékszik. Nyilván beszerezhető lenne, de 
az nagyon sok  idő és utánajárás. Ha ezek az  információk nem állnak rendelkezésre, nem 
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tudjuk a  lapot  kitölteni,  és bár a  kliens  jár  elterelésbe,  teljesíti a  feltételeket, megkapja az 
igazolást,  de  az  eltereléses  jelentésbe  nem  tud  bekerülni.  Nagyon  szorgalmaznám,  hogy 
ebben az eltereléses lapban ne legyen olyan, hogyha valamit nem töltök ki, akkor onnan nem 
tudom  tovább kitölteni. Hanem úgy  lenne  jó, hogy ami  információm megvan, azt kitöltöm, 
ami nincs, azt nem töltöm ki. Ezért nincsenek feltöltve a kliensek egy részénél az adatok,  így 
nem is kerülnek bele a jelentésbe.” 

Igazolások 

Az  adminisztráció  kapcsán  szinte  mindegyik  interjúalany  kitért  az  igazolások  kiadásának 
kérdéskörére. A kutatásban résztvevők mérvadó többsége szerint helytelen gyakorlat az, mely szerint 
a 4‐5 példányban kiadott  igazolást a  szolgáltatónak kell  továbbítania az  illetékesek  számára. Sokak 
véleménye  szerint  ez  indokolatlan  időbeli  és  anyagi megterhelést  jelent  az  elterelést  végzőknek. 
Számos válaszadó utalt  rá, hogy a  rendszer hiányosságai miatt  sokszor  „nyomozó munkát”  igényel 
annak kiderítése is, kinek is kell küldeni valójában a dokumentumokat. 
 

„Az  adminisztráció  abból  a  szempontból  is  megterhelő,  hogy  nekünk  kell  küldeni  a 
befejezésről  az  igazolást az ügyészségre, a  rendőrségre, a pártfogónak, mindenkinek.  Ez  is 
egy külön nyomozómunka, kideríteni, hogy most a kliensnek hány helyre kell küldeni.” 

 
Néhányan  jelezték azt  is, hogy a  leterheltségen túl ez a gyakorlat nagyon káros üzenetet továbbít a 
kliensek  felé, amely ellentmond az előző  fél év munkájának. Az elterelésen azt hallja, hogy  legyen 
önálló,  vegye  a  kezébe  a  sorsát,  de  ha  a  papírjainak  intézését megoldják  helyette,  akkor  ez  nem 
hiteles. 
 

„Nagy baromság, hogy az ellátó szervezetnek kell eljuttatnia az igazolást mindenhova, hiszen 
ott a kliens. Tehát már ezt is kivettük a kezéből. Ezért egy csomó plusz feladat terhel minket. 
Ahelyett, hogy idejönne, kezébe adnánk a megfelelő számú igazolást, és azt mondanánk neki, 
hogy oldd meg barátom. Én ezt mindenképp módosítanám.” 

 
Ezzel ellentétes véleményt csak egy szervezet képviselt. 
 

„Én  nem  tartom  gondnak,  hogy  nekünk  kell  küldözgetni  az  igazolásokat.  Szerintem,  akik 
idejárnak fiatalok ők azért sok mindent elfelejtenek, megbízhatatlanok. Nem helyette akarunk 
bármit  megoldani,  de  nagyon  hálásak  minden  segítségért.  Igenis  elfelejti  bevinni,  vagy 
egyszerűen  utál  bemenni.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez  nem  olyan  sok  plusz munka,  ha  ezt 
megteszem.” 

Egyéb problémás területek 

Hatóságokkal történő együttműködés 

A  kutatásban  részt  vevő  szakértők  közül  nagyon  sokan  tapasztalják,  hogy  a  rendőrség,  –  sőt  az 
ügyészség és a bíróság is – gyakran információhiányban szenved az elterelés területén. A legnagyobb 
problémát  az  okozza,  hogy  a  klienseknek  olyan  lehetőséget  ajánlanak  fel, melyről  e  szervezetek 
maguk  sem  tudnak  semmit.  Az  elterelt  sokszor  az  alapvető  információkat  sem  kapja  meg  az 
elterelésről,  sőt  sok  esetben  elterelést  végző  intézményt,  szervezetet  sem  javasolnak  az  illetékes 
szervek. 
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„A  rendőrök  még  mindig  nem  tudják,  hogy  hová  kell  küldeni  a  klienseket.  Már  volt  a 
körzetinél, a pszichiátrián, de még mindig nem talált senkit.  A végén a haverja segít. Sokszor 
nem a  lakóhelyén kapják el, és a rendőr nem tud neki segíteni a  lakóhelyéhez közeli elterelő 
ellátást találni. Sok rendőrség egyébként azt se tudja, hogy mi az a tanúsítvány, amit ki kell 
tölteni  2008  novemberétől.  Minél  több  hatósággal  igyekszünk  felvenni  a  kapcsolatot,  és 
utána működik is, de azért jó lenne, ha tudnák, hogy mi a dolguk.” 

 
„Jó  lenne,  ha  a  hatóságok,  a  rendőrség,  az  ügyészség,  a  pártfogó  jobban  tájékoztatná  a 
klienst arról, hogy mi lesz. Hogy ne csak az legyen, hogy egy címet kap, hanem hogy már ott 
felhívják  a  figyelmét  arra,  hogy  ez  ténylegesen  válaszható  alternatív  lehetőség  a  büntetés 
helyett,  ahol  emberségesen  állnak  a  kliensekhez,  és  ahol  az  életének  a  problémáiról  tud 
beszélgetni. Tehát nem elvonó, ahol folyamatosan ellenőrzik, vagy hasonlók.” 

 
Volt  olyan  válaszadó  is,  aki  szerint  a  rendőrség  sokszor  fel  sem  ajánlja  az  elterelést,  pedig  arra  a 
jogszabály lehetőséget adna. 
 
Többek véleménye szerint a rendőrség, ügyészség, bíróság között sem megfelelő a kommunikáció, az 
információáramlás, melynek egyértelmű kárvallottjai a kliensek. 
 

„Amúgy megyénként  is minden  változó  és más,  legyen  az  rendőrség,  ügyészség,  bíróság. 
Óriási a tudatlanság még ezen intézményeknél az eltereléssel kapcsolatban, azt se tudják ki a 
kompetens.  Túl  sokszor  kerül  át még mindig  vádelhalasztási  szakba  az  ügy,  holott  tudjuk, 
hogy a költségek is teljesen mások, stb. Hangsúlyt kéne fektetni arra, hogy a kezelőhelyek, és 
az  ügyészség  és  a  rendőrség  között  nagyobb  legyen  a  kommunikáció.  Olyan  fórumok  és 
konferenciák kellenének, ahol mindenki nyomon tudja követni, hogy mi van.” 
„Szerintem, ha közvetlenebb lenne az együttműködés a bíróság, vagy ügyészség, rendőrség és 
az  ellátó  intézmények  között,  nem  vesznének  el  a  kliensek  néha  ebben  az  adminisztrációs 
fennforgásban. A dokumentumok is elvésznek, a kliensek sem kerülnek el hozzánk szerintem. 
Sok olyan kliens van, akiknél már nem tudom, mióta húzódik a dolog.” 

 
Néhányan  arra  utaltak,  hogy  nem  is  értik  igazán,  mitől  függ,  hogy  a  bűnügyi  eljárás  melyik 
szakaszában kerül hozzájuk a kliens. 

Utánkövetés 

A  mélyinterjúk  során  sokszor  elhangzott,  hogy  az  elterelés  eredményességét,  hatékonyságát 
valójában csak akkor lehetne mérni, illetve értékelni, ha kiépülne az utánkövetés rendszere.  
 

„Mi az elterelést csak egy hosszú folyamat kezdetének  látjuk,  így alapvetően azokat kellene 
megnézni, akik mondjuk két éve voltak elterelésen. Mi mindig meg is kérdezzük a klienseket, 
hogy  kereshetjük‐e  őket  a  későbbiekben.  Ott  visszatartó  lehet  a  rendőrség  stb.,  de  a 
későbbiekben hogyan alakul az  élete, arra  lenne  érdemes  egy  kutatást  csinálni. Mi amúgy 
végeztünk egy utánkövetést elterelteknél. Azt találtuk, hogy másfél évvel később csökkent a 
drogfogyasztás,  de  a  cigaretta‐fogyasztásuk megnőtt.  Pedig mi  ezt mindig  hangsúlyozzuk, 
hogy nem teszünk különbséget a legális és illegális drogok között.” 

 
Néhányan megemlítették, hogy hallottak már olyan  javaslatokat, hogy ne csak a megjelenés  legyen 
az  igazolás  kiadásának  feltétele,  hanem  az  elterelés  eredményességét  is  ellenőrzés  alá  kell  vonni, 
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mérhetővé  kell  tenni.  Ezt  a  többség  elutasítja,  hiszen  az  absztinencia  a  szakemberek  szerint 
egyáltalán nem kizárólagos mutatója munkájuk hatékonyságának. 
 

„Azt nem tudom megvizsgálni, hogy adott kliens mennyit haladt előre fejben. Ezt nem  lehet 
megfelelően  szabályozni,  illetve mérni.  Amit  lehet  szabályozni,  az  pedig már  benne  van  a 
rendszerben.” 

 
Markánsan  eltérő  egyedi  javaslatként  azonban  olyan  vélemény  is  elhangzott,  mely  szerint 
amennyiben  a  kliens  nem  szermentes  az  elterelés  ideje  alatt  és  azt  követően,  ahhoz 
következményeket kellene meghatároznia a jogszabálynak. 
 

„Azt  hibának  tartom,  hogy  nincs  következménye  annak,  hogy  nem  tisztán  jár,  vagy,  hogy 
utána  azonnal  elkezdi megint.  Szerintem  ezeket  az  embereket  jobban meg  kéne  fogni.  Én 
nagyon sokáig dolgoztam alkoholistákkal. Régen ugye volt olyan, hogy kötelező elvonókúra. 
Ott  nagyobb  sikereink  voltak.  Az  elterelésnek  most  nincs  komolyabb  hatása,  mert  nincs 
következménye.” 

Egyéb javaslatok 

A mélyinterjúk  során  több különböző, egyedi  javaslat  is megfogalmazódott. Az egyik válaszadó azt 
sérelmezte,  hogy  az  elterelésnek  nincs  fekvőbeteg  háttere,  vagyis  a  függők  kórházi  elhelyezése 
sokszor gondot jelent, különös tekintettel a kiskorúakra. 
 

„Nincs  fekvőbeteg  hátterünk.  Ez  óriási  gond.  Idejön  valaki  Pestről,  és  nem  tudom  hová 
küldeni,  hogy  leszedjük  a  szerről.    Persze  ketten  vannak  15  orvos  helyett.  18  év  alatti 
fekvőbeteg háttér pedig egyáltalán nincs, pedig nagyon kéne.” 

 
Néhányan jelezték, hogy problémát jelent az addiktológiai ellátás hiányos rendszere. A tapasztalatok 
szerint  az országban  sok  a  lefedetlen  terület,  sok helyen  egy megyében  csak  egy  elterelést  végző 
szolgáltató működik. 
 
Egyedi álláspontot képvisel az a vélemény, mely szerint az elterelés rendszerét és  lehetőségét nem 
csak  az  illegális  szereknél  lehetne  alkalmazni, hanem  kiterjesztve  azt,  akár  az  alkohollal,  akár más 
viselkedési addikciókkal kapcsolatos problémákra. 
 

„Az elterelés egy nagyon  jó elérési mód, hiszen ha magától nem  jött,  itt sokan beleesnek a 
szórásba,  ez  egy  jó  lehetőség.  Sajnos  az  alkoholt  kihagyták,  amiért  már  rengetegszer 
szóltunk.  Alkohol  és  gyógyszerfüggőségre  nincs  kötelezés.  Sokszor  javasoltuk,  hogy  a 
kábítószeres  elterelés  analógiájára  legyen  egyéb  függőségnél  is  elterelés,  kvázi  kötelező 
kezelés.  Például  egy  alkoholos  közlekedési  bűncselekménynél,  legyen  ugyanúgy  elterelésre 
kötelezve,  nemcsak  egy  tanfolyam  elvégzésére. Az  alkohol  és a  gyógyszer összvolumenben 
eleve sokkal nagyobb problémát jelent, de erre nem gondolnak. Nincs indok arra, hogy ezeket 
miért  nem  vetjük  alá  egy  elterelés  jellegű  folyamatnak.  Aki  alkoholosan  bántalmazza  a 
családját,  azzal  senki  nem  törődik.  De  lehetne  ezt  bármilyen  viselkedési  addikcióra  is 
kiterjeszteni, szekták stb.” 

 
Elhangzott  olyan  vélemény  is,  amely  szerint  az  elterelést  végző  szervezeteket  jobban  lehetne 
integrálni  a  kábítószerügybe,  több  feladatot  és  tevékenységet  lehetne  rájuk  bízni.  Ennek  elérése 
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céljából azonban szorosabban kellene együttműködniük a helyi kábítószerügyi egyeztető fórumokkal 
is. 
 

„Ezen  túl  jobb  lenne, ha  szorosabb  lenne a KEF‐ekkel a  kapcsolat.  Lehetnének az elterelést 
végző  intézmények  prevenciós  szervezetek  is,  főleg,  ha  helyi  szinten már  respektjük  van. 
Szerintem nagyon hiányoznak a szinergiák.” 

 
Egy  válaszadó  szerint  sok  szervezet  kizárólag  az  eltereléshez  nyújtott  finanszírozásból  próbálja 
fenntartani  magát,  így  nem  kényszerül  rá,  hogy  segítségre  szoruló  droghasználókat  keressen, 
programokat indítson. 
 

„A  jelenlegi  rendszerben  az  intézmények  tulajdonképpen  érdekeltek  az  elterelésben,  tehát, 
hogy minél több kliens jöjjön elterelésbe. Vannak olyan helyek, ahol a kliensek majdnem csak 
elterelésből jönnek, emiatt egy kényelmes helyzetbe kerülnek az intézmények, hogy nem kell 
keresniük a  rejtett droghasználókat, hanem a  rendőrség  szállítja. Tehát  elkényelmesednek: 
nem indítanak megkereső programokat, utcai programokat, hasonlókat.” 
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„Itt  sok mindenről  beszélünk  és  jó  elmesélni  idegeneknek,  hogy  velem mi  van,  az  én  kis 
életemben. De az eredmény az csak attól függ, hogy ki mit gondol magában. A szakember 

AZ ELTERELÉS A KLIENS SZEMÉVEL 

Az eredményes elterelés 

Figyelemmel  arra,  hogy  a  kutatás  fő  célja  az  elterelés  eredményességének  vizsgálata,  a 
szakemberekhez  hasonlóan  a  klienseknél  is  alapvető  kérdésként  merült  fel  az  eredményesség 
fogalmának  mélyebb  értelmezése.  Vizsgáltuk,  vajon  mikor  tekintik  a  kliensek  az  elterelést 
általánosságban, illetve saját esetükben eredményesnek, mit értenek eredményes elterelés alatt.  

Az elterelés eredményessége általában 

A kliensek  többsége nehezen  tudta értelmezni azt a kérdést, hogy mikor  is  tekinthető az elterelés 
eredményesnek általánosságban. Volt, aki egyáltalán nem is tudott válaszolni a kérdésre. 
 

„Arról nincs elképzelésem.” 
 
A  legtöbb  interjúalany  azonban  valamilyen  módon  a  szerfogyasztási  szokások  változására  utalt 
válaszában. Többen  is hangsúlyozták, hogy alapvetően e  rendszer célja mégiscsak a  leszoktatás, az 
illegális  drogok  használatának  elhagyása,  így  az  eredmény  is  inkább  ebben  a  dimenzióban 
értelmezhető. A válaszadók nagyobb része a kontrollált szerfogyasztást  is eredménynek értékeli, de 
végső célként és egyben eredményként az absztinenciát említették. 
 

„Ha tudja kontrollálni a szerfogyasztást, ha már nem a szertől függ. Az absztinencia lehet cél, 
de én még nem jutottam el ide.” 
 
„Ha  az  ember  belátja  azt,  hogy most  hülyeséget  csinálok,  és  ezen  kellene  változtatni.  Az 
igazán eredményes persze biztos az, ha teljesen abbahagyja a szerek használatát.” 

 
A szerfogyasztás mellett a bizalom létrejötte is megfogalmazódik indirekt módon. 
 

„Gondolom  az,  hogy  letegyék  azt,  amit  csinálnak,  bármilyen  kábítószerről  legyen  is  szó. 
Szerintem ez a célja. Amitől még szerintem eredményes, az a jó légkör, a jó hangulat, a jó fej 
emberek, ez fontos.” 

 
A válaszadó kliensek  többsége azonban már  itt  rögzítette, hogy az  illegális  szerhasználati  szokások 
változása, mint eredmény, nem igazán függ az eltereléstől. Többek egybehangzó véleménye szerint, 
ha  valaki  nem  akar  leszokni,  nem  akar  változtatni  az  életén,  akkor  ott  az  elterelés  sem  lesz 
eredményes, bármilyen hatékonyak és jól képzettek is a szakemberek. 
 

„Ha  úgy  veszed,  hogy  a  kliens,  vagy  a  páciens meggyógyult,  hogy  ezáltal  nem  fog  annyit 
fogyasztani, ez személyfüggő. Ez nem attól függ, hogy az ember ide járt, vagy nem járt. Én el 
tudom dönteni, hogy akarok‐e drogozni, vagy nem, függetlenül attól, hogy járok elterelésbe, 
vagy nem. Az eredményesség nem feltétlenül az absztinencia.” 
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tehet  bármit,  akármit,  annyira  aranyos  és  igyekszik,  de  bármit  tehet,  ha  az  ember  nem 
akarja.” 

 
Néhány elterelt kliens kijelentette, hogy nagyon ritka az igazán eredményes elterelés. Tapasztalataik 
szerint mindenki ugyanúgy újra használja a drogot az elterelést követően is. 
 

„Hát  az  elterelésben mondom  csak  az  a  jó,  hogy  ad  egy  lehetőséget,  hogy  ne  kerüljünk 
börtönbe.  A  legtöbb  haverom  nem  is  foglalkozik  vele,  csak  bejövök,  kitöltök  egy  tesztet, 
aláírom,  aztán  fél  év  letelik  és  arra  se  emlékszem,  hogy  itt  voltam.  Alatta  is,  utána  is 
ugyanúgy fog füvezni.” 

 
A  fentieken  túl  a  megkérdezettek  többsége  még  a  papír,  az  igazolás  megszerzését,  ezáltal  a 
büntetőjogi következmények elkerülését tekinti az eredményes elterelés indikátorának. 
 

„Attól függ, hogy hogyan akarod értelmezni, hogy eredményes. Ha azt veszed, hogy nem lesz 
belőle rendőrségi ügy, akkor mindig eredményes, ha jársz.” 
 
„Eredményes, ha letelik, ha megvan a papír.” 

 
Az  interjúkészítők  által  a  klienseknek  a  spontán  válaszadást  követően  felsorolt  szempontokat  a 
többségük  részeredményként  elfogadta.  Azaz  elfogadták,  hogy  a  szerfogyasztás  csökkentése,  a 
szemléletváltozás, a testi‐lelki egészség javulása, a kommunikációs, a kapcsolatteremtési képességek 
javulása  a  családtagokkal,  barátokkal,  ismerősökkel,  a  mindennapi  problémák,  konfliktusok 
kezelésének fejlődése mind eredménynek tekinthetőek. 
 
E  tényezők közül néhányan a drogokkal kapcsolatos  szemlélet változtatását kifejezetten kiemelték. 
Egy  válaszadó  azonban  cáfolta,  hogy  valakinek meg  lehet  változtatni  a  véleményét  fél  év  alatt  az 
illegális drogokkal kapcsolatban.  
 
Egyedi véleményként megfogalmazódott az  is, hogy akkor eredményes az elterelés, ha kialakul egy 
bizalmi viszony a kliens és az elterelést végző munkatárs között. 

A saját elterelés eredményessége 

Az  interjúalanyok  egy  része  –  saját bevallása  szerint  – már nem használ drogokat,  többen már  az 
egész elterelést szermentesen kezdték meg. A „tiszta” eltereltek közül azonban mindössze egyetlen 
kliens mondta azt, hogy az elterelés hatására, pontosabban az elterelést végző személy hatására állt 
le. 
 

„Nekem  itt  sikerült  az  áttörés.  Úgy  sikerült  kiszakadni,  hogy  kőkeményen  elhatároztam, 
ennek  vége.  Családi  háttér  is  kell,  sikerült  egy  olyan  párt  találnom,  aki  ebben  segít.  A 
harmadik dolog pedig a .... (elterelést végző). Vele sikerült egy bizalmi kapcsolatot kialakítani, 
közel  engedtem  magamhoz,  megosztottam  vele  a  legbelsőbb  problémáimat.  Van  valaki, 
akivel őszintén beszélhetek, aki meghallgat. Nem sok ilyen van, hiszen a drogosokkal szemben 
nagyon sok előítélet él. Kevés emberrel lehet a drogokról beszélni.” 

 
Néhányan  azt  is megállapították,  hogy  pusztán  az  elterelés  hatására  biztosan  nem  hagyták  volna 
abba a kábítószerezést. 
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„Én ugye már tisztán jöttem ide, már nem is akartam szedni semmit. Úgyhogy most járok ide, 
és  jó  eszmecseréket  folytatok  a  szakemberekkel.  Ha  még  most  is  szedném,  akkor  biztos 
vagyok benne, hogy nem lenne eredményes.” 

 
Egy válaszadó jelezte, hogy ugyan az elterelés alatt hagyta abba a „füvezést”, de ebben a döntésében 
nagyon  kevés  szerepe  volt az elterelésen hallottaknak,  sőt  véleménye alapvetően nem  változott a 
könnyű drogokkal kapcsolatban. 
 

„Szerintem nálam eredményes volt, végül is már nem szívok. Én most teljesen abbahagytam, 
nekem ez a hercehurca aztán nem hiányzik még egyszer. Rendőrök meg minden. Főleg most 
már  így elég komolyan nyomom a melót  is,  időm sincs erre. Nekem ez a  fő motivációm, de 
persze  jó dolgokat mondtak  itt  is,  jókat beszélgettünk, bár én azt gondolom, hogy azért az 
nem olyan nagy dolog, hogy én két‐három hetente elszívok egy cigit.” 

 
Volt  olyan  kliens,  aki  a  ritkább,  rendszertelenebb  droghasználat  okaként  az  elterelés  helyett  az 
életkort, a családot, a munkahelyet hangsúlyozta, mint fő motivációs tényezőket. 
 

„Most én is sokkal kevesebbet szívok, mint pár éve. Most többet melózok, vannak céljaim az 
életben,  idősebb  lettem.  De  hát  ez  nem  igazán  az  elterelésnek  köszönhető,  hanem  a 
koromnak, meg a melónak, meg, hogy van egy komolyabb kapcsolatom, az ember szeretne 
lakást, családot. A szerhasználatom sem attól csökkent, hogy idejártam.” 

 
A  kutatás  egyik  résztvevője  elmondta,  hogy  számára  akkor  lesz  eredménye  a  fél  évnek,  ha  egyre 
ritkábban nyúl majd  illegális drogokhoz. Hozzátette  azonban, hogy  ő már a  rendőrségi ügye előtt, 
önként kezdett el járni az elterelést végző szervezethez. 
 

„Ha  tovább csökkentem az anyagot, ha már csak hetente, vagy havonta egyszer  szívok be, 
vagy egyszer majd teljesen nem nyúlok hozzá.” 

 
Voltak olyan megkérdezettek,  akik  saját elterelésük  legfőbb eredményeként  is  a papír,  az  igazolás 
megszerzését  említették.  E  kliensek  kifejtették,  hogy  szerhasználati  szokásaikon,  vagy  drogokkal 
kapcsolatos véleményükön nem változtattak, és nem is kívánnak a jövőben sem. 
 

„Én nem mondhatom, hogy eredményes vagy nem eredményes, mert én tudom kezelni. Most 
mindenki  ezt mondja, de ha nem  tudnám  kezelni, akkor nem néznék  így  ki, nem  tanulnék, 
meg az emberi kapcsolataim sem  így működnének. Most a cél, az eredmény, a papír. Nem 
érzem magam bűnösnek, hogy kéthetente, havonta használok valamit.” 

 
Ezen  elterelt  válaszadók  nem  látják  valós,  kézzelfogható  hasznát  az  elterelés  folyamatának,  a 
foglalkozásoknak, a kezeléseknek, és ennek hangot is adtak. 
 

„Semmiféle előrelépést nem érzek. Csak élvezeti használója vagyok a marihuánának, és akkor 
használom, amikor pozitív hatása  lehet az  életemre. Az  életem más  területén  sem okozott 
pozitív változást az elterelés.” 

 
Az egyik interjúalany a könnyebb kapcsolatteremtést emelte ki, mint saját elterelésének eredményét. 
 

„Nálam  a  kapcsolatteremtés  javult.  Már  máshogy  közelítek  az  emberekhez.  Én  eléggé 
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intoleráns  ember  vagyok,  és  kevés  emberi  hülyeséget  viselek  el magam  körül,  és  ez  néha 
átcsap bunkóságba. És ez mérséklődött mostanában.” 

 
Van, aki azt tekinti eredménynek, ha önismerete fejlődik. 
 

„Hogyha elkezdeném más oldalról látni magamat. Talán ez lenne a legjobb” 
 
Volt olyan megkérdezett, aki saját elterelése legfőbb eredményének az elterelés adott időszakában a 
dohányzásról való leszokás megkezdését tartja. 
 

„Valami már történt azért. Az előző alkalom után 4‐5 napig nem is dohányoztam, pedig elég 
sokat dohányzom. És tök jó volt. Érdekes volt, hogy megmaradt egy csomó pénzem. Úgyhogy 
vannak jó oldalai, nagyon.” 

Mit tekint a szakember eredményes elterelésnek – ahogy a kliensek látják 

Több,  a  kutatásban  részt  vállaló  interjúalany  is  kifejtette,  hogy  az  elterelést  végző  szakemberek 
számára az  igazi eredményt az  jelenti, ha a klienseik  felhagynak a  szerhasználattal, vagy  legalábbis 
csökkenteni tudják azt. 
 

„A céljuk biztos az, hogy teljesen megtisztítsák a delikvenst, de a súlyosabb eseteknél biztos, 
hogy örülnek a részeredményeknek is.” 
 
„Szerintem ők  is akkor, ha a kliensek  letették a  tiltott szert, vagy azt, ami miatt  itt vannak. 
Tehát az absztinencia, a semmit nem használás az eredmény szerintük.” 

 
Néhányan megfogalmazták azonban, hogy a szakemberek számos kisebb változásnak, elmozdulásnak 
is örülnek, munkájuk már akkor is eredményesnek tekinthető. 
 

„Hát  szerintem  akkor,  ha  nem  csak  a  páciens  csökkenti  a  drogfogyasztását,  vagy  le  is  áll, 
hanem  az  előbb  felsorolt  dolgokban  is  változik, mint  az  emberekhez  való  hozzáállás,  lelki 
nyugodtság,  és  ezek  kicsit  javulnak.  Tehát  ha  az  előbb  felsorolt  területek  valamelyikén 
előidézünk  pozitív  változást  az  elterelés  kapcsán,  akkor  azt  szerintem már  eredményesnek 
tekintheti a szakember.” 

 
Voltak  olyan  interjúalanyok,  akik  a  bizalom  kialakulását  nevezték meg, mint  a  szakemberek  által 
eredményként értékelt faktort. 
 

„Szerintem mikor  látja, hogy már  őszintén beszélek  vele, amikor  látja, hogy a bizalmamba 
férkőzött. Neki már azt is elmondanám, ha visszaesnék.” 

 
Egyedi  véleményként  megfogalmazódott  az  is,  hogy  a  kliens  jellemének,  személyiségének 
feltérképezése is eredmény lehet az elterelést végző számára. 

Az eredménytelen elterelés okai 

A megkérdezettek  többsége az eredménytelen elterelés okaként az egyén döntését  jelölte meg. A 
kliensek álláspontja szerint senkit nem lehet leszoktatni akarata ellenére, saját motiváció hiányában. 
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„Hát  az  emberek  nem  önként  vannak  ezen  a  helyen,  szóval  egy  ilyen  embert  nem  lehet 
leszoktatni, semmit nem lehet vele kezdeni, ha nem akarja.” 
 
„Ez egyéntől függő. Ha én nem akarom abbahagyni, akkor engem nem lehet erről lebeszélni.” 
 
„Gyenge  jellemre  vezethető  vissza.  Nem  az  elterelés  hibája,  ha  nem  sikerül.  Ők  itt  azon 
vannak, hogy  segítsenek, ha ezt valaki nem  fogadja el, az  rajta múlik. Belátja‐e, hogy baja 
van, vagy nem.” 

 
Voltak, akik szerint a szerhasználat változtatására a motiváció az életkorral, a  fontossági sorrendek 
átalakulásával, új célok kitűzésével alakul ki, így az sokszor teljesen független az eltereléstől.  
 

„Szerintem előbb‐utóbb ezt mindenki ki fogja nőni. Az értékrend változik a korral, és már nem 
a  fű  lesz a  fontos, meg a buli, hanem mondjuk a barátnője. Emellett ugyanúgy  fog  füvezni, 
csak más a rendszeresség. Az embernek kell egy fordulópont az életében, persze ez lehet egy 
ilyen elterelés is. Rámutathatnak persze, hogy vannak más értékek is az életben. Kire mi hat, 
ez attól függ.” 
 
„Most vettem egy kocsit, drága a fenntartása, így most arra kell a pénz, nem fűre. Motort is 
akarok, az pótolná a füvet. Új célokat kell kitűzni, a haveromat is erre beszélem rá.” 

 
Néhány válaszadó utalt azonban arra is, hogy az eredmények eléréséhez akaraterő is kell. 
 

„A gyenge akaraterőre, mert itt mindent megtesznek.” 
 
A  kliensek  közül  többen  a motiváció  fontosságának  hangsúlyozása mellett  kiemelték  az  elterelést 
végzők  szerepét  is  az  eredményesség  kapcsán.  Egyrészt  a  bizalom  kialakítása  elengedhetetlen  a 
segítség elfogadásához, másrészt a tudás, a szakmai tapasztalat hitelessé teszi az elterelést végzőt a 
kliens szemében. 
 

„Az elterelés sikere szerintem nagyon személyfüggő, vagyis azon múlik, hogy ki végzi. ……n is 
volt  egy  kedves  lány,  de  vele  soha  nem  voltam  őszinte,  jártam  partizni  stb.  Persze  a 
delikvensnek is akarni kell, de a kapcsolat kialakítása az nagyon fontos. Büszkén számolok be 
…..nak  a  sikereimről,  nem  járok  partikra,  a  régi  barátokkal  már  nem  találkozom,  van 
munkahelyem, párom, rendben vagyok.” 
 
„Két dolog van: az előadó, meg a hallgató. Az előadónak mindenféleképpen jónak kell lennie, 
mert hát szakember, és itt emberekre próbál hatni, és ehhez intelligencia kell, meg tanultság 
és  az  adott  témában  hatalmas  tapasztalat.  Viszont  a  fogadó  részéről  is  kell,  hogy 
együttműködő legyen. Mert nagyon sokan úgy járnak, hogy jaj, megint ide kell jönni és ülnek 
kukán a sarokban. Tehát kell a motiváció is.” 

 
Az egyik kliens megfogalmazta, hogy három összetevőt  tart  szükségesnek a  sikeres eltereléshez: a 
motivációt, a stabil családi hátteret és egy jó szakembert. 
 
Markánsan  eltérő  véleményének  adott  hangot  egy másik  kliens  azzal,  hogy  az  eredménytelenség 
okaként a  lazaságot, az ellenőrzés,  tesztelés hiányát  jelölte meg, valamint utalt arra, hogy a  fél év 
nem elegendő a leszokáshoz. 
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„Az emberen múlik. De hozzáteszem, hogy a fél év az kevés. És tesztelni is kéne őket, legalább 
az elején és a végén. Legalább ennyi  időre  lemondana a  szerről, plusz még  lenne egy  ilyen 
folyamatos agymosás, hogy nem jó a drog, akkor sikeresebb lenne az elterelés. Persze lehetne 
ezt teszttel variálni  is, hogy aki már  letette, annak ne kelljen annyit  járnia. Ha fél évig nincs 
semmi  a  vizeletében,  akkor mehet,  és maximum,  ha  nagyon  eredményesek  akarunk  lenni, 
akkor vissza lehet rendelni fél év múlva egy tesztre, és akkor kapná meg a papírt.” 

Az eltereléssel kapcsolatos elégedettség 

Előzetes elvárások 

Az  eltereltek  közül  többen  is  hangsúlyozták,  hogy  semmilyen  előzetes  elvárásuk,  sőt  elképzelésük 
sem volt az elterelésről, mert  szinte  semmilyen  információt nem kaptak a  rendőrségen. Néhányan 
ezért szorongással, mások kíváncsian érkeztek a szolgáltatóhoz. 
 

„Nem tudtam mi lesz. Azt hittem, hogy valami bezárt hely  lesz, ott leszünk órákon keresztül, 
meg mit tudom én. Lehet, hogy még be is gyógyszereznek, ki tudja. A rendőrség nem adott túl 
sok felvilágosítást.” 
 
„Fogalmam se volt róla, kíváncsi voltam nagyon akkoriban, mielőtt mentem.” 

 
Az  egyik  megkérdezett  elmondta,  hogy  filmes  élményeire  támaszkodott  elvárásainak  kialakítása 
kapcsán. 
 

„Azt kaptam, amire számítottam. Én sokat tévézek és ott sok drogos filmet néztem, és volt ez 
a körbeülés és erre számítottam.” 

 
Egy elterelt utalt rá, hogy az információk hiánya és a bizalmatlanság miatt sokáig húzta‐halasztotta is 
az elterelés megkezdését. 
 

„Hónapokig  nem  is mentem  el,  nem  hittem  benne.  Én  nagyon  bizalmatlan  vagyok,  nem 
vagyok  naiv.  Nem  láttam  semmi  értelmét,  húztam,  halogattam,  a  munkával  se  volt 
összeegyeztethető.” 

 
A megkérdezettek  kisebb  része azonban  viszonylag  konkrét elvárásokkal, elképzelésekkel érkezett. 
Ők információikat többségében ismerősöktől, barátoktól szerezték. 
 

„...nagyjából arra számítottam, ami most  itt  történik. Hisz mi más  történhetne? Van egy  fő 
okos, körülötte meg sok‐sok ember, aki issza a szavait.” 

 
A mélyinterjúk elemzése alapján megállapítható, hogy a szolgáltatókat az eltereltek kivétel nélkül a 
lakóhelyhez  való  közelség  miatt  választották,  semmilyen  más  szempontot  nem  érvényesítettek 
döntésükben. 
 

„Ez az ambulancia van a legközelebb a lakóhelyemhez.” 
 
Néhányan azonban azt  is megemlítették, hogy barátaik, vagy családtagjaik már  jártak elterelésre az 
adott ellátóhoz. 
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„Ez a legközelebbi intézmény, meg mondom a párom is ide járt és szerette a szakembereket.” 
 
Az egyik – meglehetősen tájékozott – kliens részéről az egyetlen előzetes elvárás az volt, hogy 
ne legyen rendszeres drogteszt. 
 
„Elvárás volt, hogy ne legyen rendszeres teszt, ne kelljen pisilni. Ennyi.” 

Az elterelésen kitűzött célok megvalósulása 

A mélyinterjúk  összegzése  alapján megállapítható,  hogy  a megkérdezett  eltereltek  többsége  nem 
ismer  olyan  célokat,  célkitűzéseket, melyeket  az  elterelés  folyamatának  végére  el  kell,  illetve  el 
kellene érnie.  
 

„Nem ismerek ilyeneket.” 
 
„Nem tudok ilyen célról, csak azt, hogy kapjam meg a papírt és tudjam elküldeni a bíróságra, 
és legyen vége ennek az ügynek.” 

 
Néhányan  megemlítették,  hogy  ennek  nem  is  lenne  semmi  értelme,  hiszen  vagy  már  nem 
fogyasztanak  kábítószert,  vagy  alkalmi  használók,  de  ezen  nem  is  kívánnak  változtatni, mivel  úgy 
érzik, az életük teljesen rendben működik. 
 

„Volt róla szó talán, de nem tudnám megmondani. Az első tesztem még pozitív volt, aztán a 
rá következők már negatívok, így szerintem ők lezártnak tekintik a problémát.” 
 
„Szerintem  nincs  kitűzött  célja  az  elterelésemnek. Nem. Nem  is  hiányoznak  nekem  ezek  a 
célok. Abszolút rendben van az életem minden tekintetben, család, barátok, barátnő,  iskola, 
munka, úgyhogy nem tudna úgysem újat adni.” 

 
Két kliens hangsúlyozta, hogy az elterelést végzők nem, de  ők meghatároztak  célokat  saját maguk 
számára.  
 

„Persze, az hogy nem nyúlok a szerhez többet. Ő semmit nem javasolt, hanem én mondtam el 
neki, hogy ez a cél.” 
„Nekem az a célom, hogy  letegyem, de ez nem fog menni még az elterelés végére. Ezt csak 
lépésenként lehet. Kell találni valamit helyette.” 

 
A kutatásban résztvevők közül mindössze egy interjúalany számolt be arról, hogy az elterelést végző 
szakember határozott meg számára célt, mellyel a későbbiek során sikeresen azonosulni is tudott. 
 

„Én  nem  tűztem  ki  célokat  magamnak,  csak  a  …..  úr.  Amikor  legelőször  itt  voltam, 
elmondtam,  hogy  egy  véres  verekedésben  vettem  részt,  és  elmondtam,  hogy  csak  alkalmi 
fogyasztó  voltam,  és  ő  akkor  azt  mondta,  hogy  ezeket  a  hirtelen  dühkitöréseket  fogjuk 
valahogy  kezelni,  illetve  a  konfliktuskezelést,  inkább  ezt  a  témát  járjuk  körbe  részemről, 
ahelyett, hogy a droggal  foglalkozzunk. És ebben  történt előrelépés. Az elején annyira nem 
tartottam fontosnak ezeket a célokat, de most már elfogadom.” 
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A foglalkozások, kezelések hasznossága 

A válaszadó kliensek meghatározó  többsége a  foglalkozásokat, kezeléseket alapvetően érdekesnek 
találja, ennél valamivel kevesebben pedig kifejezetten hasznosnak is érzik az elterelésen töltött időt. 
 

„Mivel saját magamon érzem, hogy van hatása, tehát van változás, ezért azt mondom, hogy 
jó dolog az elterelés számomra és hatékony is. Megérte eljönni. Megtudtam új dolgokat, amik 
hasznosak. Konkrét tanácsokat nem kaptam, mert ahhoz azért jobban kellene ismerni minket, 
és egyéni  foglalkozásra nincs mindenkinek  lehetősége, hanem  inkább globális problémákkal 
foglalkozunk. De abban meg tudtam magamat találni.” 
 
„Egyébként sok új információt kapok itt, igazából kellemesen töltöm azt a másfél‐két órát itt. 
Konkrétan  a  drogokról  csak  az  első  pár  órán,  érintőlegesen  beszéltünk  és  egyébként meg 
majdnem egy pszichológia órát  tartanak nekünk, úgyhogy én szívesen hallgatom és érdekel 
is. Azaz az információk hasznosak, életre valók, nevelő hatással vannak mindenképpen.” 

 
Az  egyik  interjúalany  határozottan  állította,  hogy  amennyiben  nem  lenne  hasznos,  nem  is  járna 
elterelésre. 
 

„Nem  járnék, ha nem  lenne az. A világon azt utálom a  legjobban, ha  feleslegesen megy az 
időm. Én jól  ismerem magam, nekem az a jó, ha valakinek elmondhatom a sikereimet, ezért 
jó idejárni.” 

 
Néhány  interjúalany – érdekes módon – elbizonytalanodott és ellentmondásos választ  fogalmazott 
meg  e  kérdéskörben. Míg  először  határozottan  tagadta  az  elterelés  hasznosságát,  addig  a  válasz 
kifejtése közben  több olyan elemet  is említett, melyet használhatónak, vagy  legalábbis érdekesnek 
tartott a folyamatban. 

„Egyáltalán  nem  hasznosak.  De  azért  volt  olyan  alkalom,  ami  jó  volt:  egy  másfél  órás 
önismereti  teszt,  ami  érdekes  volt,  de  főleg  azért, mert  azt  kaptam,  amire  számítottam. 
Megerősítést  kaptam  a  felől,  hogy  jól  ismerem magam.  Nem  azt,  hogy  jól  is  cselekszem, 
hanem,  hogy  jól  ismerem  magam.  Ezen  kívül  tudtam  meg  új  dolgokat  a  drogokról. 
Tanácsokat nem kaptam. Általánosan beszélünk arról, hogy mit, hogyan, miért.” 
 
„Érdekesnek  érdekes,  de  hasznosnak  nem  találom. Örülnék,  ha  hasznos  lenne,  de  így  nem 
tartom olyan hasznosnak. Másokat  látva nem  látom hasznosnak. De, mondjuk, megtudtam 
olyan dolgokat, amiket  korábban nem  tudtam,  tehát  ilyen  szempontból  viszont nagyon  jó, 
nagyon hasznos. Megvan mindennek az előnye meg, a hátránya is, így ennek is. Jó volt, csak 
vannak  hibái.  Kaptam  és  kapok  tanácsokat  is,  nagyon  sokat.  Nem  azt  mondom,  hogy 
használtam is őket, de legalább kapom őket.” 

 
Többen említették az érdekes önismereti teszteket, sokan kifejezetten élvezik, hogy saját magukkal 
foglalkozhatnak. 
 

„Elmeséltem  az  egész  életemet, aztán  próbálták  kibogozni, hogy  én milyen  ember  vagyok. 
Jókat mondtak, a barátnőm  szerint nagyon  jól  írnak  le.  Sok olyat hallottam, amit nem azt 
mondom, hogy nem tudtam magamról, de én ezeken így soha nem gondolkoztam. Általában 
az ember nem azon gondolkozik nap, mint nap, hogy ő milyen. Szakszerűen elmondják, amire 
kíváncsi vagy, bármiről, és mindenben tudnak segíteni. Ha valakinek lelki támasz kell, abban 
is nagyon jók.” 
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Volt olyan megkérdezett,  aki  kijelentette,  az  elterelés  kényszerjellegének megélése,  a  kliensekben 
meglévő  ellenállás  szinte  akadályozza  annak  megítélését,  hogy  hasznosnak  minősülnek‐e  a 
foglalkozásokon hallottak. 
 

„Nem tudnám eldönteni, hogy hasznos vagy nem hasznos, mert minden idegszálammal mást 
csinálnék, mint ezt. Mindenkinek van jobb dolga, mint hogy itt legyen. Viszont azért nem csak 
hülyeségek  hangzanak  itt  el,  úgyhogy  végül  is  jó  is  lehetne.  Kb.  50%  a  hasznos  dolgok 
aránya.” 

 
Jelentős  eredményként  értékelhető  azonban,  hogy  a  válaszadók  nagy  többsége  a  foglalkozásokat, 
kezeléseket követően is át szokta gondolni a hallottakat. 
 

„Igen,  általában  az  elterelés  végén,  hazafelé  mindig  összegzem  az  itt  hallottakat,  és  a 
számomra fontosakat elraktározom és hasznosítom is alkalomadtán.” 

 
Néhányan  jelezték  azt  is,  hogy  a  számukra  érdekes  gondolatokat,  tanácsokat,  koncepciókat 
megpróbálják a saját életükre adaptálni, azokat alkalmazni. 
 

„Persze, mindenképp. Megpróbálom alkalmazni a  saját  életemben.  Több‐kevesebb  sikerrel, 
de igen.” 
 
„Ha építő jellegű és hasznosítható, akkor mindenképp megfogadom. Volt már ilyen. Akkor, ha 
adott téma, amiről folyik a beszélgetés valamennyire érdekes és megragadja a fantáziámat, a 
gondolkodásomat, és utána még gondolkodom rajta, és be tudom építeni az életembe.” 

 
Voltak olyan  interjúalanyok, akik családjuknak, sőt problémás szerhasználó barátaiknak  is mesélnek 
az elterelésen elhangzottakról. 
 

„A barátnőmnek elmesélem, megbeszéljük. Meg hát a barátomat győzködöm, hogy jöjjön el. 
Már az előző elterelésem alatt is próbáltam rábeszélni.” 

A foglalkozásokra, kezelésekre vonatkozó szabályok ismerete 

A  foglalkozásokra,  kezelésekre  vonatkozó  szabályokkal  szinte minden  interjúalany  tisztában  van. A 
többség elsőként a rendszeres, kéthetenkénti megjelenést és a hathónapnyi  időtartamot említette, 
valamint sokan kiemelték, hogy nem lehet sokat hiányozni. 
 

„Szigorúak,  de  be  kell  tartani.  Nincs más  választásom.  A  hiányzásokat,  késéseket  nagyon 
szigorúan  veszik,  de  ezt meg  is  értem, mert  kéthetente  egyszer  találkozni,  az  semmi.  Az 
időtartam, a 6 hónap az reális.” 
 
„Kéthetente, két óra, de az ideje az változó, mondjuk, ha sietek, akkor rövidebb.” 

 
A  kezelések,  foglalkozások  konkrét  belső  szabályaival  kapcsolatban  sokan  nem  tudtak  semmilyen 
szabályt megnevezni, mivel tapasztalatuk szerint ezek kötetlen beszélgetések. 
 

„Húha, hát ezt nem  tudom. Hát annyit  tudok, hogy nagyrészt kötetlen beszélgetés, és más 
szabályt nem is állítanak fel. Nem tudok semmilyen szabályról.” 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

247

 
E kérdés kapcsán néhányan utaltak arra, hogy nem  lehet késni, a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni, 
és a papírokat alá kell írni. 
 

„Például  ilyenek, hogy a telefont kapcsoljuk ki, hogy ne késsünk, ezek apróságok, meg hogy 
kétszer lehet csak hiányozni.” 

 
A részt vevő kliensek közül többen is mondták a szermentességet, mint szabályt. A válaszadók közül 
azonban csak két elterelt fogalmazott úgy, hogy a szermentességnek az elterelés teljes hat hónapja 
alatt  fenn kell állnia, a  többi megkérdezett ezt kifejezetten a két órás  foglalkozásokra, kezelésekre 
vonatkoztatta. 
 

„A papírt alá kell írni. Nem lehet belőve jönni, és havi kétszer kell megjelenni.” 
 
„Nem  igazán merültem  ebbe  bele.  Adminisztrációs  szabályok,  időpontok  betartása.  Alap, 
hogy nem megyek szerrel ilyen helyre, és a hat hónapot is ki lehet bírni enélkül.” 

 
Az egyik elterelt elmondta, hogy  információja szerint, ha nem tartja be a szermenetesség szabályát, 
akkor azt a szolgáltató jelenti a rendőrségnek. 
 

„Hát a heti bejárás, meg a  tesztek, de mást nem. Megfogalmazódott, bár nem  konkrétan, 
hogy negatívnak kell lennie a drogtesztnek. Szerintem, ha nem, azt jelentik a rendőrség felé.” 

 
A kutatásban részt vevő kliensek többsége megérti és elfogadja az általuk is  ismert szabályokat. Egy 
kliens  szerint  azonban  jobb  lenne,  ha  nem  szabályoznák  a  hiányzásokat,  hanem  –  a  hiányzás 
pótlására – hosszabb ideig is lehetne járni. 
 

„Az első kettőt megértem, de hogy  fél évig kell  járni, és hogy  fix 12 alkalom van, akkor azt 
miért  ne  lehetne hosszabb  idő  alatt megcsinálni?  Én  dolgoztam  külföldön, de  emiatt most 
nem tudok.” 

 
Volt olyan kliens, aki a foglalkozásokra vonatkozó, alapvető viselkedési szabályokat szigorítaná is. 
 

„Sajnos sokan késnek és ez baj, sőt van, hogy valaki  lemegy cigizni. Én ezt nem engedném, 
jöjjenek időben. Amúgy meg normálisan kulturáltan kell viselkedni.” 

Az egyéni kérések teljesítése 

Az  egyéni  kérések  tekintetében  a  kutatásban  részt  vevők  kizárólag  az  időpontokkal  kapcsolatos 
igényekre  utaltak. A  válaszokból  látszik,  azt,  hogy  egyéni  vagy  csoportos  foglalkozáson,  kezelésen 
vesznek‐e részt, tényként kezelik, így ebben nem fogalmaztak meg igényt a változtatásra sem. 
 
Az  időpontokkal összefüggésben – egy válaszadót kivéve – minden megkérdezett teljesen elégedett 
az elterelést végzők  rugalmas hozzáállásával. Véleményük  szerint bármilyen munkahelyhez,  családi 
körülményhez,  lakóhelyi,  közlekedési  problémához  a  legnagyobb  mértékben  próbálnak 
alkalmazkodni a találkozók szervezése során. 
 

„Nagyon  rugalmasak az  időpontok vonatkozásában, pedig ez nekem nagyon összevissza  jó. 
Mindig figyelembe veszik a kérésemet.” 
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„Én úgy  tudom, csak egy alkalmat  lehet személyesre helyettesíteni. De gondolom, ha olyan 
munkám  lenne,  akkor megoldanák.  Van  egy  srác  ő  vidéken  dolgozik,  így  neki mindig  úgy 
alakítják, ahogy neki jó.” 
 
„Abszolút rugalmasak, mert különböző csoportok vannak, és az elején meg lett beszélve, hogy 
ki melyik csoportba kerül, és ha nagy baj van, más csoportba lehet kerülni.”  
 
Egy interjúalany jelezte mindössze, hogy kéréseit „csak 80%‐ban veszik figyelembe.” 

Az elterelést végző szakemberek megítélése 

A mélyinterjúk  során megkérdezett  kliensek  többsége  alapvetően  teljesen  elégedett  az  elterelést 
végző  szakemberekkel. Az  elterelést  végzők  szaktudását,  illetve  hozzáállását,  segítőkészségüket  az 
interjúalanyok rendkívül jóra értékelték. 
 

„Szerintem  jók, értik a dolgukat. Amikor  így beszélgetünk a pszichológussal és kérem, hogy 
szakmai szemmel jellemezzen engem, akkor nagyon beletrafál a dolgokba.” 

 
Több elterelt  is  jelezte, milyen  fontos  számára, hogy az elterelést végző gyógyult  szenvedélybeteg, 
hiszen így valóban át tudja élni, meg tudja érteni a kliensek helyzetét. 
 

„Persze, mindenképp. Jobban elfogadok tőlük dolgokat, mert tudom, hogy ők is megjárták ezt 
az utat, sőt, sokkal durvábbat is talán. Teljesen más egy ilyen ember szájából hallani, aki látta 
mind a két oldalt. Jónak tartom.” 
 
„A  legjobb  a  ……,  mert  ő  függő  volt,  most  meg  tanult,  képezte  magát,  hogy  másoknak 
segíthessen. Célja az, hogy segítsen az olyan hülye gyerekeknek, mint én.” 

 
Egy másik  elterelt  szinte  negatívumként  említette,  hogy  az  elterelését  végző  szakemberek  sosem 
használtak drogot. 
 

„Gondolom  ők  soha  nem  próbálták  ki,  bár  ez  szerintem  jó  lenne,  ha  tudnák,  hogy miről 
beszélnek.” 

 
Két kliens a szakemberekkel kapcsolatban a szigor hiányát jelezte, véleményük szerint az elterelésre 
járók sokszor eléggé nehezen kezelhetőek, így csak nagy tudatossággal lehet velük bánni. 
 

„Szerintem  az  elterelést  végző  tapasztaltságától  függ  ez.  Akik  itt  dolgoznak,  nem mindig 
eléggé tapasztaltak. Mondjuk a két előadó közül az egyik 5‐öst, a másik 4‐es „alát” kap. Az 
egyik úr szigorú, igazságos, kevésbé engedékeny, a másik előadó kevésbé szigorú.” 

 
Néhányan  hangsúlyozták,  milyen  fontos  számukra,  hogy  a  szakemberek  mindig  meghallgatják  a 
problémáikat, gondjaikat és próbálnak segíteni. 
 

„Nagyon  jól  el  lehet  beszélgetni  az …‐val.  Ha  vannak  gondjaid, meghallgat,  és  ez  pozitív. 
Emberileg és szakmailag is jók.” 
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Az elterelt válaszadók  többsége szívesen kér vagy kérne  tanácsot az elterelést végző szakembertől, 
ami jól mutatja a bizalmi kapcsolat kialakulását.  
 

„Tanácsokat  is  szoktam  kérni az  élet összes  területéről. Meg  is  fogadom a  tanácsait, mert 
tudom, hogy  jót akar. Nagyon kevés embernek adom meg ezt a bizalmat, de ő elnyerte. Sok 
kudarc ért már az életben, nem sok emberben bízom.” 
 
„Ha lenne valami, akkor biztos, és tudom, hogy segítenének is.” 

 
Egyesek  magánéleti  problémákkal  kapcsolatban,  míg  mások  szenvedélybeteg  barátaikkal  vagy 
családtagjaikkal összefüggésben már kérték a szolgáltatást nyújtók segítségét. 
 

„A  barátommal  kapcsolatos  problémát mondtam. Mondták,  hogy  javasolnak  szakembert, 
segítenek, de nem akar.” 
 
„Igen magánéletivel. Kiléptem egy kapcsolatból, aztán ők kihúztak a szarból.” 
 

A  megkérdezett  eltereltek  nagy  része  az  egész  elterelés  tekintetében  a  szolgáltatókkal,  a 
munkatársakkal a leginkább elégedett. 
 

„Én  a  csoportvezető  hozzáállásával,  segítőkészségével,  emberségével.  Nekem  nagyon 
szimpatikus ő. Tényleg próbál segíteni.” 
 
„A légkör, az emberség, a fiatalosság az, ami talán a legjobb.” 
 
„Az emberi hozzáállással vagyok a legelégedettebb!” 

Az elterelés megélése 

Az  interjúk  elemzése  nyomán  megállapítható,  hogy  a  megkérdezett  kliensek  többsége  –  bár 
kényszernek  érzi,  hogy  meg  kell  jelennie  –  többé‐kevésbé  jól  érzi  magát  a  foglalkozásokon, 
kezeléseken, kedveli és elfogadja a közreműködő szakembereket.  
 

„Alapvetően kényszerből veszek  részt, de amikor már  itt vagyok, akkor nem érzem magam 
olyan rosszul. Sok hozzám hasonló fiatalember van itt, úgyhogy elszórakozunk.” 
 
„Azt nem mondom, hogy szívesen  járok  ide, de nem érzem akkora kényszernek sem.  Itt  jó a 
hangulat, jó a légkör. Nekem az utazgatás, ami gond egyedül, mert nem idevalósi vagyok.” 

 
Néhányan  kifejtették,  hogy  a  kezdeti  ellenállást  követően,  a  folyamat  előrehaladtával  egyre 
szívesebben járnak a szolgáltatókhoz. 
 

„Az elején húztam egy kicsit a számat, de aztán megenyhültem és most már szívesen  járok 
ide. És még csak egyszer hiányoztam.” 

 
Az egyik kliens elmondta, hogy  időközben kiderült, a büntetést már semmiképpen nem kerülheti el, 
ennek ellenére az elterelést nem szakította meg, továbbra is rendszeresen jár a foglalkozásokra. 
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„Ahogy már mondtam szívesen és önként járok, hiszen a büntetést már nem úszhatom meg.” 
 
Volt olyan  interjúalany, aki arról számolt be, hogy első elterelését követően önkéntesen  is többször 
bejárt a szervezethez beszélgetni. 
 
Az elterelést végző szolgáltatókkal, az ott dolgozó szakemberekkel való elégedettséget az is mutatja, 
hogy  az  interjúkban  részt  vállaló  kliensek  többsége  állítja,  hogy  amennyiben  a  későbbiek  során 
problémája  lenne  a  kábítószerrel,  önkéntesen  is  visszatérne  az  elterelést  végző  szervezethez, 
intézményhez.  

 
„Ha úgy érezném, hogy egyedül nem fogom tudni megoldani, akkor igen.” 
„Igen segítséget kérnék.” 

 
Néhányan kifejezetten az elterelést végző szakember segítségét kérnék. 
 

„Megkeresném a …..‐ t mindenképpen.” 
 
„Persze, biztos, de csak ehhez a két szakemberhez, mert bennük bízok.” 

 
Az egyik megkérdezett jelezte, hogy egyik barátját folyamatosan próbálja meggyőzni, hogy itt kérjen 
segítséget. 
 
Az  interjúalanyok  közül  mindössze  egy  elterelt  utasította  el  kategorikusan  a  segítségkérés 
lehetőségét, egy másik kliens pedig általános kétségeinek adott hangot a tekintetben, hogy vajon egy 
kábítószerfüggőn tud‐e bárki is valóban segíteni, ha ő maga ezt nem akarja. 
 

„Azért nem keresném fel, mert tudom, hogy nem valószínű, hogy segíteni tudnak. Mert ezt én 
vagy  lerendezem magamban, hogy nem drogozom, vagy megint valamihez nyúlok, de akkor 
úgysem  tudnak  segíteni. Nagyon  kevés  olyan  külső  ráhatás  van,  ami  egy  drogoson  tudna 
segíteni. Közvetve lehet, hogy segít, de ha a drogos jól érzi magát a drogtól, akkor ugyanúgy 
folytatni fogja.” 

A kliens környezetének reakciója az elterelésre 

A  kliensek  környezete  általában  nem  tudja,  hogy  elterelésre  járnak,  sőt  gyakran  azt  sem,  hogy 
drogfogyasztók.  A  legkevésbé  –  természetesen  –  a  munkahelyi  környezetben  titkolt  mind  a 
fogyasztás,  mind  az  elterelésre  járás  ténye.  A  foglalkozásokon  való  megjelenést  szabadnappal, 
„továbbképzésen  való  részvétellel”  stb.  oldják meg.  Van,  aki  kifejezetten  aggódik,  hogy  kiderül  a 
kapcsolata a drogokkal. 

 
„A munkahelyen soha nem tudták és most se tudják, de gyakran váltottam munkát.” 
 
„A munkahelyemen nem mondtam meg. A szerdát kértem szabad napnak a csoport miatt, de 
úgy tudják, hogy angolra járok.” 
 
„Nem, ráadásul olyan munkahelyen dolgozom mától a ...klinikán, ahol nem kéne, hogy bármi 
is kiderüljön.” 
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A  családdal kapcsolatos helyzet ambivalens, van akinél  tudják  (ők  jelentik a  többséget), van akinél 
csak  az  egyik  szülő.  A  támogató  hozzáállástól  kezdve,  a  közönyös  viselkedésig  terjed  a  közvetlen 
családtagok reakciója, legyen szó akár a drogfogyasztásról, akár az elterelésről. 
 

„Nem  örültek  a  szülők,  tanárok.  Erre  neveltelek  kisfiam?  Az  elterelésnek  örültek,  mert 
kijelentették, hogy nem fizetik ki a büntetést. De nem tudnak mit csinálni, most nem fognak 
szíjat hasítani egy 24 éves gyerek hátából.” 
 
„Mindenki  tud  mindent,  aki  közel  áll  hozzám.  Édesanyám  tudja,  hogy  néha  használok 
dolgokat, mindent elmondunk egymásnak.” 
 
„Család tud a fogyasztásról és az elterelésről is. Hát azt mondják, hogy „hülye vagy fiam” és 
ennyi. Az elterelés miatt is csak azért aggódnak, hogy nehogy börtönbe kerüljek.” 
 
„Anyám  nem  tudja,  apám  igen,  mert  volt  házkutatás.  Diplomás  család,  rendes  háttér, 
közalkalmazottak, kocsi, ház, kutya.” 
 
„Itt a párom családjánál lakunk, de ők régóta tudják, hogy fogyasztunk.” 
 
„A család tudott a drogozásról, így az elterelésnek csak örültek, mindenben támogatnak.” 

 
A barátok sok kliens esetében tudnak a droghasználatról és az elterelésről, hiszen többek ugyanúgy 
fogyasztók és, vagy elterelésbe járók, míg más barátok hozzáállását inkább a közömbösség jellemzi. 

 
„Sok barátom,  ismerősöm, kb. 20‐25‐en már  jártak elterelésre. A baráti körömben mindenki 
fogyasztó.  Ketten  vagyunk  a  vállalkozásban  és  sajnos  a  társam  kemény  kokainfüggő, meg 
játékgép függő.” 
 
„Egy  haveromat  is  próbálom  idehozni, mert  ő  3‐4g‐t  szív  naponta. A  baráti  köröm  amúgy 
tudja, persze.” 
 
„ A haverok tudták, máshol meg nem derült ki.” 
 
„A barátok is drogoztak, velük most nem találkozom.” 

Az  elterelésen,  a  foglalkozásokon  történtekről  kevesen  beszélnek  a  kliensek  a  közvetlen 
környezetükben lévőkkel. 
 

„Ez egy eléggé magánügy, úgyhogy nem nagyon beszéltem  róla  senkinek, csak a közvetlen 
környezetemnek,  a  családnak  és  egy‐két  közeli  barátomnak.  Ők meg  nem  lepődnek meg 
semmin. Tudják, elfogadják és kész.” 

 
„Nem sokan tudják, hogy elterelésbe járok. Akik meg tudják, nem szóltak hozzá semmit.” 

 
„Sehogy. Nem tudták, hogy pontosan mi ez. Én meg nem fejtettem ki. Ennyi, elvonó, elterelés 
és kész. De nem meséltem el, hogy mi történik konkrétan.” 
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Az eltereléssel kapcsolatos vélemények, változtatási javaslatok 

Az  elterelés  intézményét  a megkérdezett  kliensek mindegyike  nagyon  fontos  intézménynek  tartja 
abból  a  szempontból,  hogy  ezáltal  a  fogyasztók  számára  elkerülhetővé  válnak  a  büntetőjogi 
következmények, szankciók. 
 

„Örülök neki, hogy a könnyű drogosoknak vagy alkalmi fogyasztóknak adnak még egy utolsó 
esélyt, hogy ne  rögtön büntetőeljárás  legyen belőle, mert nem nagyon  tudok olyan embert 
mondani  a  környezetemből,  aki  nem  próbálta  ki  akár  csak  a  füvet.  Ma  már  ez 
„alapfelszereltség.” 
 
„Jó ez így, mindenképpen jobb, mint a börtön. Esélyt adnak az embernek, hogy változtasson.” 

 
A  kutatásban  résztvevők  egy  része  nem  is  kívánt  változtatási  javaslatokkal  élni, mondván,  hogy  a 
jelenlegi rendszer a változás lehetőségét, a segítséget mindenki számára megadja, de az, hogy ezt ki 
mennyire akarja kihasználni már az egyén motivációjától függ. 
 

„Nem ez így jó, mert nem tudom, ennél mit lehet még többet adni. Igazából azt kell kiszűrni, 
hogy  ki az,  aki akarja. Mindenkit  ide  kell  küldeni persze, mert  én  sem úgy  indultam,  hogy 
akarom. Ha nem lett volna büntetőjogi következménye, akkor az elején én se jöttem volna el. 
Jó, hogy ide küldtek.” 
 
„Semmit. Nem  tudnak  igazán mást  tenni. Mert  ez  azokon múlik,  akik  idejönnek,  hogy  ők 
mennyire befogadók. Szerintem semmit.” 

Jogi szabályozásra vonatkozó javaslatok 

Legalizálás 

A  jogi  szabályozással  összefüggésben  felmerült  leggyakoribb  gondolat  természetesen  a  könnyű 
drogok  legalizálása  volt. A megkérdezettek  többsége  a  könnyű  drogok  fogyasztását  semmiképpen 
sem büntetné.  
 

„Én  ugyan  már  nem  kábítószerezek,  de  engedélyezném  azért  valamilyen  szinten  a 
fogyasztást,  legalábbis  a  füvet, mondjuk  szerintem  ennek majd  szép  lassan  eljön  az  ideje. 
Hollandiában  sincs  senkinek  semmi  baja.  Azért  az  durva,  hogy  egy  jointért  két  évet  is 
kaphatsz.” 

 
A legalizálás kapcsán érvként többen is a történelmi hátteret, kulturális hagyományokat említettek. 
 

„A drog 2000 éve a kultúránk része.” 
 

„A drogok évezredek óta  jelen vannak az emberiség kultúrájában,  így küzdhetünk ellene, de 
felesleges.” 

 
Mások a legalizálás indokaként egyértelműen az engedélyezés nyomán a kábítószerekkel kapcsolatos 
gazdasági haszonra utaltak. 
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„Az  alkoholt  sokkal  nagyobb  problémának  tartom  Magyarországon,  és  annak  még  sincs 
semmilyen  következménye.  Én  legalizálnám  pusztán  anyagi  szempontból,  mert  jól 
megadóztatva ebből mekkora bevétel lehetne. Hollandiában ez mekkora turizmust hoz, nem? 
És ezzel lenyomják a feketepiacot.” 

 
Volt  olyan  válaszadó,  aki  a  törvényi  szabályozás  módosítása  során  életkorhoz  kötné  a  legális 
szerhasználatot. 
 

„Az alkohol miatt mennyi minden megy tönkre a társadalomban, és mégis legális. Én a füvet 
egy bizonyos korhatár felett tenném legálissá. Mondjuk 25‐30 év felett lehessen venni. Azért 
csak akkor, mert szerintem a legnagyobb probléma a fűvel, hogy az ambíciókat csökkenti. Egy 
felnőtt már csak tudja, hogy neki mi a jó. Persze csak a füvet, a többi az veszélyes.” 

 
A megkérdezettek közül csak egy elterelt ellenezte a könnyű drogok fogyasztásának engedélyezését, 
a függőség veszélyeire figyelmeztetve. 
 

„Én nem legalizálnám a drogokat, mert ez egy szenvedély, amiből nagyon nehéz kikerülni. Sok 
millióm ment  el drogra,  valamint most, mikor nyelvet  tanulok, akkor  látom, hogy mindent 
elfelejtek, most drog nélkül javul.” 

Időkeretek 

Néhány megkérdezett  elterelt  szerint  érdemes  lenne  a  jogszabályt  úgy módosítani,  hogy  hetente 
kelljen  járni  elterelésre.  Véleményük  szerint,  így  gyorsabban  el  lehetne  végezni,  valamint 
hatékonyabbá is válhatna. 
 

„Hát mindenképpen sűrűbben kellene tartani. Szerintem heti egy órát simán be lehetne tenni, 
és akkor egy hónapban  lenne négy alkalom, és akkor a 6 hónap  lerövidülne. Ha  tömörebb 
lenne. Meg nagyon sokat felejtenek, tehát 2 hét távlatából… mindig azzal kezdünk, hogy mi 
volt az előző órán, amit nem is biztos, hogy fel tudunk idézni.” 

 
Volt,  aki  az  eltereléssel  kapcsolatos  időbeosztást  nyitottan  szabályozná,  hogy  lehetőség  nyíljon 
gyakoribb, vagy igény szerint ritkább megjelenéssel is elvégezni az elterelést. 
 

„Lehetne mondjuk minden  héten,  és  akkor  lehetne  hova  beugrani.  Vagy  lehetne mondjuk 
havonta, azoknak, akik külföldön dolgoznak.” 

 
Egy  kliens  egyedi  álláspontjának  adott  hangot  azzal,  hogy  az  elterelés  egy  évre  történő 
hosszabbítását javasolta. Véleménye szerint így hatékonyabban működne az elterelés. 

Foglalkozások, kezelések 

A  mélyinterjú  alanyai  több  különböző  javaslatot  is  megfogalmaztak  a  foglalkozások,  kezelések 
formájára,  tartalmára és kereteire vonatkozóan. Néhány résztvevő szerint a  tesztek  feleslegesek és 
fárasztóak, így inkább a személyes beszélgetések szerepét erősítenék az elterelés folyamatában.  
 

„Ezek  a  tesztek  ezek  hülyeségek.  10  ismerősömből  8  direkt  hülyeségeket  válaszol, mert  jó 
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poén és akkor ebből állapítják meg, hogy milyen ember vagyok. Egy beszélgetés az többet ér, 
mint egy ilyen teszt.” 
 
„A tesztek, a papírmunka az szörnyű és felesleges, az sok.” 

 
Két interjúalany is megemlítette, hogy a foglalkozásokon nagyobb fegyelemre lenne szükség. 
 
„Az egyik előadónál kicsit nagyobb volt a  fegyelmezetlenség, a káosz, a  traccsparti. Tehát  fontos a 
fegyelem, de az nem mindig volt meg. És erre jobb lett volna figyelni. Ez az egy dolog volt, ami engem 
is zavar.” 
 
Néhány válaszadó utalt arra, hogy az elterelés rendszere a szigor hiánya miatt nem kellően hatékony.  
 

„Ennél  jóval  több  fejmosás  kéne, meg  szerintem  –  bár  nem  tudom,  a  többi  hely milyen  – 
drasztikusabb eszközökkel kellene csinálni. Példát nem tudok mondani, de szerintem ez a fél 
év  beszélgetés  az  emberek  90%‐án  nem  segít.  Hát  nincs  ötletem,  hogy  hogyan  legyen 
drasztikusabb, de szerintem nem sokat ér, ami most van.” 

 
Volt, aki ebben a körben a rendszeres drogteszteket hiányolta. 
 

„Egy  ismerősöm hazajött Amerikából és mondta, hogy ott  sokkal keményebb, ott  rendesen 
ellenőrzik  őket.  Egy  vagy másfél  évig  kell  járni,  szondáztatják,  vizelettel  tesztelik  őket.  Itt 
semmilyen ellenőrzés nincs. Senki nem nézi, hogy fogyasztasz‐e vagy nem, szerintem ezt kéne 
szűrni. Tudom, hogy a csoportban sokan fogyasztanak. Legalább arra az  időre  legyen tiszta, 
akkor  legalább  lenne  hat  hónap,  amikor  nem  nyúl  droghoz,  és  talán  akkor  utána  se  fog 
rendszeresen.” 

 
Volt olyan elterelt, aki sokkal személyre szabottabb folyamatot várna el, mely jobban képes reagálni 
az egyéni szükségletekre. 
 
Egy megkérdezett kliens az időpontok pontosabb betartására hívta fel a figyelmet. Állítása szerint az 
egyéni kezelési időpontok mindig csúsznak, sokszor sokat kell várni. 
 

„A várakozás, az  rossz, mindig csúszunk. 10‐20‐30 percet kell kinn ülni, és nekem  szoros az 
időbeosztásom.” 

Egyéb javaslatok 

A kutatás kliens résztvevői több egyedi javaslatot is megfogalmaztak. Egy interjúalany azt sérelmezte, 
hogy a rendőrség nem a terjesztőket üldözi, hanem még mindig a fogyasztókat zaklatja. 
 

„Azok, akiknek kéne az elterelés, azok nem kerülnek  ide, a  rendőrök nem azokat kapják el, 
akiket kellene. Nem  is értem, hogy miért nem a dealereket kapják el. Én annyi tippet tudnék 
adni,  de  ők  is  tudják.  Egy  szál  cigiért minek  ide  berángatni  az  embereket. De  aki meg  SL 
Mercivel mászkál, és naponta elad 50g speedet, azt nem fogják meg.” 

 
Egy másik  kliens  a  rendőrségi  eljárás  egyszerűsítését  javasolta  azokban  az  esetekben,  ahol  úgyis 
felajánlják a gyanúsítottnak az elterelés lehetőségét. 
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„Túl nagy a  rendőrségi  cirkusz, ujjlenyomat  ilyenek, aztán meg megy mindenki elterelésbe. 
Miért  kell  erre  pénzt  áldozni. Az  elterelés  egy  jó  intézmény,  csak  a  rendőrségi  szakasz,  az 
felesleges.” 

 
Volt olyan  válaszadó,  aki  fontosnak  tartaná  az  elterelésen  részt  vett  kliensek utánkövetését, hogy 
látható legyen mennyire hatékony is ez a rendszer. 
 

„Kíváncsi lennék egy olyan kutatásra, hogy aki volt elterelésen, azok közül hányan rakták le a 
szert teljesen.” 

Elhangzott olyan javaslat is, amely szerint a szakembereknek a prevencióra kellene koncentrálniuk, a 
fiatalokhoz  valós,  hiteles  információkat  kellene  eljuttatni,  illetve  a  szülők  oktatására  is  energiát 
kellene fordítani. 
 

„Én  az  iskolákra  koncentrálnék,  12  éves  kortól  tartanék  felvilágosítást  legalább  két‐három 
alkalommal.  De  nem  az  elrettentő  propaganda  dumát,  hanem  a  tényeket  kellene 
megmondani.  Ebből  sok  gond  van.  Hallják,  hogyha  egyszer  elszívsz  egy  füves  cigit  függő 
leszel,  és  elszívja,  jól  érzi magát,  és  látja,  hogy mi  ebben  a  rossz.  Aztán  hozzányúl majd 
máshoz  is, amiből tényleg baj lehet, mert azt hiszi az is hülyeség. A szülőket is képezni kéne, 
mert  nem  veszik  észre, mit  csinál  a  gyerek. Nálunk  is  én mondtam  el  anyámnak,  hogy  ez 
micsoda, miért van otthon vadkender.” 

 
Egy egyedi álláspont szerint jó lenne, ha az elterelést pénzbírsággal is lehetne helyettesíteni. 
 

„Nekem problémát okozott, hogy nem lehet pl. pénzbírsággal kiváltani az elterelést. Mentem 
volna már  korábban  is  külföldre,  de  nem  tudtam,  az  elterelés miatt.  Jó  lenne,  ha  lehetne 
választani.  Ha  az  ember  nem  akar  leszokni,  akkor  nem  akar  leszokni.  Nem  értem, miért 
erőltetik rá ezt az elterelést. Tehát nem mindenkinek való.” 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 
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BEVEZETÉS 

Az Összefoglalás  fejezet  három  részből  áll. Az  első  az  előző  fejezetek  legfontosabb  eredményeire 
vonatkozó kiemelt megállapításokat  tartalmazza, míg a második az elterelés  intézményének három 
célcsoportja  körében  kapott  eredmények  összevetését  mutatja  be.  Az  intézményvezetőkre,  a 
szakemberekre és a kliensekre irányuló vizsgálat lehetővé teszi ugyanis, hogy bizonyos dimenziókban 
összevessük  az  elterelés  különböző  szereplőinek  véleményét,  tapasztalatait.  Egyes  kérdések, 
témakörök mindhárom, mások két‐két válaszadói csoport kérdőívében szerepeltek. Az e  fejezetben 
bemutatott  eredmények  az  intézményvezetők,  a  szakemberek  és  a  kliensek  körében  végzett 
elemzéseket  tartalmazó  korábbi  tanulmányrészekben  külön‐külön  is  megtalálhatóak,  ebben  a 
fejezetben csupán a könnyebb áttekinthetőség kedvéért közöljük. 
 
Az összegző  fejezet harmadik  része a  tanulmányt készítő kutatók által, valamint a kutatás  szakmai 
értékelése  és  vitája  keretében megfogalmazott megállapítások  és  felvetések  rövid  összefoglalását 
tartalmazza.  
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KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Legfontosabb megállapítások az intézmények, szervezetek körében végzett 
felmérés eredményei alapján 

Eltereléssel kapcsolatos tevékenységek 

Az  elterelés  három  fajtáját  tekintve  a  vizsgált  szolgáltatók  tevékenység  szerint  a  következő 
megoszlást  mutatják:  az  intézmények  52%‐a  (36  intézmény)  kizárólag  megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatást  végez,  19%‐a  (13  intézmény)  csak  egészségügyi  típusú  elterelést  folytat  (kábítószer‐
függőséget  gyógyító  kezelést,  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátást,  vagy mindkettőt),  29%‐a 
(20 intézmény) pedig mindkét elterelési tevékenységet biztosítja.  

Kliensforgalom, igazolást szerzők aránya 

Az eltereléssel kapcsolatos tevékenységek mindegyikére jellemző, hogy a megkérdezett szolgáltatók 
többségénél  (52‐68%‐ánál) nem változott a kliensforgalom az előző év azonos  időszakához képest, 
ahol pedig változást észleltek, ott jellemzően nőtt a kliensek száma. Gyakorlatilag ugyanez mondható 
el az igazolást megszerzők arányáról is: a szolgáltatók döntő többségénél – elterelés típustól függően 
68‐75%‐ánál  –  ez  az  eredményességi  arány  változatlannak  tekinthető  az  elmúlt  2‐3  évet  tekintve, 
ahol  pedig  változás  történt,  az  szinte  kizárólag  az  igazolást  megszerző  kliensek  arányának 
emelkedését jelenti. 

Az igénybevétel feltétele 

A  szolgáltatók  számottevő  részénél  (elterelés  típustól  függően  43‐63%‐ánál)  kell  a  kliensnek 
valamilyen feltételt teljesítenie. A feltételekket állító szolgáltatók 25‐47%‐a követel szermentességet 
a kliensektől, míg biztosítási jogviszonyt e szolgáltatók 58‐67%‐ánál kell igazolni.  

Klienselégedettségi vizsgálat és az elterelés hatékonyságának vizsgálata 

A megkérdezett  szolgáltatók  több, mint  fele  végez  elégedettségvizsgálatot  a  kliensek  körében,  az 
elterelés hatékonyságát azonban jóval kevesebb szolgáltató, mindössze a megkérdezett szolgáltatók 
negyede  vizsgálja.  Kedvező  körülményként  értékelhető,  hogy  több  szolgáltató  tervez  ilyen 
vizsgálatot, de velük együtt  is kisebbségben  (48%)  lesznek azok, akik  figyelemmel kísérik elterelési 
programjuk  hatékonyságát.  Felmerül  a  kérdés,  hogy  ha  a  szolgáltatók  többsége  nem  vizsgálja  az 
elterelés hatékonyságát, akkor 
‐ a szolgáltatók mi alapján alakítják, fejlesztik szakmai programjukat? 
‐  hogyan  biztosítható  a  kliensek  számára,  hogy  mindenhol  azonos  színvonalú  szolgáltatásban 
részesüljenek (figyelembe véve természetesen, hogy a kliensek szükségletei is eltérőek)? 
‐  ha  a  továbbiakban  sem  lesz  átfogó,  szisztematikus  adatgyűjtés, mi  alapján  lehet  hosszabb  távú 
eredményességi adatokat gyűjteni, s így eredményességet vizsgálni? 
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Legfontosabb megállapítások a szakemberek körében végzett felmérés 
eredményei alapján 

Eltereléssel kapcsolatos tevékenységek 

Míg a kutatásban részt vevő szakemberek négyötöde végezhet megelőző‐felvilágosító szolgáltatást, 
az  állapotfelmérés  elvégzésére  csupán  egyharmaduknak  van  képesítése.  A  gyakorlat  tükrözi  a 
szakmai kapacitás‐struktúrát: kétharmaduk megelőző‐felvilágosítást,   kevesebb, mint egyharmaduk 
előzetes állapotfelmérést végez. Az adatok alapján megállapítható, hogy a szakembereknek többféle 
tevékenységre van képesítésük, mint amennyit ténylegesen végeznek. 

Az elterelés eredményessége 

A  szakemberek  a  három  elterelés  típus  közül  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatást  tartják  a 
legeredményesebbnek,  véleményük  szerint  ugyanis  ez  az  esetek  kétharmadában  zárul  sikerrel. Az 
eredményesség  rangsorában  második  helyre  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás  került, 
amelyről a szakemberek úgy vélekednek, hogy a kezelések 60%‐a eredménnyel végződik. A relatíve 
legrosszabb  pozícióba  a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés  került,  hiszen  azt  a  szakemberek 
„csak” az esetek felében tartják sikeresnek. 
 
A  szakemberek  nyitott  kérdésre  válaszolva  mindhárom  elterelés  típus  esetében  leginkább  az 
absztinencia elérését  tartják az eredményes elterelés  feltételének. Az ugyanolyan  tartalmú, de zárt 
formában megfogalmazott kérdések megválaszolása során azonban már mindhárom elterelés  típus 
esetében a bizalmi kapcsolat kiépítését sorolják az első, míg az absztinencia elérését az utolsó helyre. 
Az eltérő eredmények magyarázataként módszertani okokat  is megfogalmazhatunk: a szakemberek 
spontán  válaszaik  során  vélhetően  a  „formai  követelményeknek”  megfelelő  választ  említették, 
amikor azonban, már több dimenzió is számításba került, ez a szempont háttérbe szorult. 
 
Az  eredményes  elterelés  kritériumainak  teljesülése  a  gyakorlatban  nem  a  vizsgált  szakemberek 
előzetes  várakozásainak megfelelően  alakult.  E megállapítás  alól  kivételt  az  igazolás megszerzése 
jelent, mivel e  „siker‐tényező” esetében  a  vélemények  szerint  a  teljesülés mértéke meghaladja  az 
elvárásokat.  
 
A bizalmi kapcsolat kiépítése, mint célkitűzés, a megvalósulást mérő  rangsorolás  során a harmadik 
helyre,  tehát  relatíve  jó  pozícióba  került, míg  az  absztinencia  elérése  az  utolsó  helyet  foglalja  el. 
Ebből az következik, hogy az absztinencia a szakemberek megítélése szerint nem tartozik a reálisan 
megvalósítható célok közé. 
 
Az  elterelés  esetleges  eredménytelenségének  leggyakrabban  említett  oka  a  kliensek 
motiválatlansága, ami a válaszok közel 90%‐ában jelenik meg. Az eredménytelenség második okaként 
az elterelés során alkalmazott helytelen módszereket, majd a nem megfelelő elterelés típusba való 
bekerülést említették a szakemberek. 

Az elterelés során alkalmazott módszerek 

A  kutatásba  bevont  szakemberek  80%‐a  állította,  hogy  szakmai  protokollok  alapján  végzi  az 
elterelést, amelyet – az erre vonatkozó válaszaik alapján –  többségük alaposan  ismer  is. A kutatás 
eredményei azonban arra utalnak, hogy az alkalmazott szakmai protokollok hátterében  legtöbbször 
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az  intézmény  sajátos  szakmai  elvei  húzódnak  meg.  A  szakemberek  közlései  alapján  pedig 
megállapíthatjuk, hogy ezeknek az elveknek legtöbbször „csak” az alapkoncepcióját kell követni.  
 
Az  alkalmazott módszereket  illetően mindhárom  elterelés  esetében  az  egyéni,  vagy  konzultációs 
technikák, a támogató folyamatok biztosítása,  illetve a motiváció megerősítését szolgáló módszerek 
kombinációja  került  az  első  három  helyre.  A  szakemberek  csupán  fele  alkalmaz  olyan  speciális 
módszereket, amelyekkel növelni lehet a kliensek motivációját. Ez különösen figyelemre méltó annak 
ismeretében,  hogy  az  elterelés  eredménytelenségét  a  szakemberek  döntő  többsége  a  kliensek 
motivációjának hiányával indokolja.  

Az eltereltek motiváltsága és együttműködési hajlandósága 

Az  elterelés  esetleges  eredménytelenségének  leggyakrabban  említett  oka  a  kliensek motiváltsága, 
melyet mindhárom elterelés típusnál közepesre értékelték a szakemberek.  
 
A  kliensek  együttműködési  hajlandóságát  értékelve  már  valamivel  kedvezőbb  a  szakemberek 
véleménye,  mivel  azt  a  közepesnél  magasabbra  értékelték.  Az  együttműködési  hajlandóságot 
tekintve a megelőző‐felvilágosító szolgáltatásban részt vevő kliensek kapták a relatíve legkedvezőbb, 
a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelésben  részesülők  pedig  a  relatíve  legkedvezőtlenebb 
értékelést. 

A kliensek lehetőségei és kötelességei 

A  szakemberek  véleménye  szerint  az  esetek  többségében  lehetőség  van  arra,  hogy  figyelembe 
vegyék  a  kliensek  sajátosságait,  illetve  igényeit. A  rugalmasság  leginkább  a  klienseknek megfelelő 
speciális módszerek kiválasztásában, és az időbeosztás tekintetében nyilvánul meg. A szakemberek az 
elterelés  ideje alatt és a foglalkozások során elsősorban a pontos megjelenést, az absztinenciát és a 
viselkedési szabályok elfogadását sorolták a legfontosabb, betartandó szabályok közé. 
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Legfontosabb megállapítások a kliensek körében végzett felmérés 
eredményei alapján 

Problémák az elmúlt évben, és változások az elterelés hatására 

A  kliensek  valamivel  több, mint  fele  (53%) úgy értékelte, hogy  korábban  a droghasználat  számára 
nem okozott, míg ötöde viszont úgy, hogy okozott problémákat.  
Az elterelés hatására a megkérdezett kliensek 56%‐ának véleménye szerint – függetlenül attól, hogy 
korábban hogy nyilatkozott – javult ez a helyzet. 

Elvárások az eltereléssel kapcsolatban 

Az elterelésben való részvételtől a kliensek több mint 80%‐a a börtön elkerülését várta. Az absztinens 
állapot elérését, a droghasználat csökkentését,  illetve az egészségi állapot  javulását – gyakorlatilag 
azonos arányban – e csoport válaszadóinak közel fele említette „elvárásként”. 

Az elterelés hasznossága 

Az elterelésben részt vevő kliensek fele számára az elterelés hasznossága abban nyilvánult meg, hogy 
csökkent  a  droghasználatuk.  Egyharmad  körül  alakul  azok  aránya,  akik  számára  az  elterelés 
eredménye  a  környezettel  való  kapcsolatuk,  egészségi  állapotuk  javulásában,  konfliktusaik 
kezelésének hatékonyságában, illetve mentális problémáik mérséklésében nyilvánult meg. 

Az elterelésre vonatkozó előírásokhoz való viszony 

Az elterelés  jelenlegi  szabályozása  szerint a kliens két megjelenése között nem  telhet el 30 napnál 
hosszabb idő, különben újra kell kezdenie az elterelést. A kliensek fele megszegte ezt a szabályt. Az e 
csoportba tartózó válaszadók háromnegyede esetében mégsem kezdték újra az elterelést.  
 
A kliensek többsége, kétharmada szerint mindig „ki kellett tölteni a 2 órát, vagy a heti hatvan percet”, 
azaz esetükben nem fordult elő, hogy nem sikerült a szolgáltatónak – a kliens számára – megfelelő 
tartalommal kitöltenie az előírt időt.  

Az elterelés egyéb jellemzőinek értékelése 

A  kliensek  háromnegyede  szerint  az  elterelésben  résztvevő  szakemberek  segítőkészek.  Minden 
második  kliens  ítélte  úgy,  hogy  az  elterelés  során  az  adminisztráció  egyszerű,  az  időpontok 
egyeztetése pedig rugalmas, 40%‐uk számára a foglalkozások érdekesek is voltak. 
 
A vizsgálatba bevont kliensek több mint 80%‐a önmagát az elterelés során együttműködőnek ítélte. 
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Drogról való leszokás és a droghasználat változása 

A kliensek közel 60%‐a azzal a szándékkal  indult neki az elterelésnek, hogy abbahagyja, míg ötödük, 
hogy mérsékeli  a  droghasználatát. Az  elterelés  ideje  alatt  a  kliensek  közel  50%‐a  egyáltalán  nem, 
35%‐a pedig a korábbiaknál kevesebb drogot fogyasztott. 

A kliens környezetének hozzáállása az eltereléshez 

Az elterelés eredményességét nagymértékben befolyásolja a szűkebb‐tágabb környezet reakciója az 
elterelésre.  Az  elterelt  válaszadók  leginkább  a  közeli  családtagokra  támaszkodhatnak,  közel 
kétharmaduk  e  kör  támogató  hozzáállását  észlelte.  A  baráti,  ismerősi  kör  a  kliensek  fele, míg  a 
munkatársak, diáktársak egynegyede számára bizonyult támogatónak. 

Az eltereléssel kapcsolatos elégedettség 

Az eltereléssel a rendszerbe bekerülő kliensek 80%‐a elégedett. 
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AZ  INTÉZMÉNYVEZETŐK,  A  SZAKEMBEREK  ÉS  A  KLIENSEK  KÖRÉBEN  VÉGZETT 

KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Előzetes állapotfelmérés 

Az  előzetes  állapotfelmérést  végző  intézmények  gyakorlata  az  esetátadások  vonatkozásában  nem 
tekinthető teljesen jól szabályozott eljárásnak.  
 
Előzetes állapotfelmérést a vizsgált 69  intézmény 45%‐ában végeznek, és ezen  intézmények 55%‐a 
más  szolgáltatók  számára  is  végez  ilyen  tevékenységet.  A  szolgáltatást  nyújtó  intézmények 
háromnegyedében,  legalábbis az  intézményvezetők válaszai alapján –  többnyire  írásban  rögzített – 
kidolgozott  eljárás  alapján  történik  az  esetátadás.  Az  előzetes  állapotfelmérést  más  szolgáltatók 
számára  is  végző  szakembereknek már  csak  valamivel  több, mint  fele  jelezte,  hogy  van  írásban 
rögzített  eljárásuk  az  esetátadásra.  E  szakemberek  szintén  kb.  fele  az  elterelés  típusára  és  a 
csoportba  küldhetőségre  vonatkozó  információkat  adja  csak  át  az  elterelést  végző  szolgáltatónak, 
míg  másik  felük  ennél  bővebb  dokumentációt,  információkat  nyújt  a  kliensről.  Az  előzetes 
állapotfelmérést máshol készíttető intézmények vezetői megerősítették ez utóbbi arányokat.  

Infrastruktúra, humán erőforrás 

A kutatás eredményei nem igazolták azt a szakmai körökben gyakran hangoztatott nézetet, miszerint 
az  elterelést  végző  szolgáltatók  jelentős  szakemberhiánnyal  működnek.  Vizsgálatunk  szerint  – 
amellett,  hogy  a  szolgáltatók  egy  része  mind  a  fizikai  infrastruktúra,  mind  a  humán  erőforrás 
tekintetében említett hiányosságokat – az intézményvezetők és szakemberek többsége megfelelőnek 
minősítette  működésük  körülményeit.  A  kutatásba  bevont  szolgáltatók  háromnegyede  anyagi 
forrásait is elegendőnek ítélte ahhoz, hogy zavartalanul végezzék az elterelést.  

Infrastruktúra 

Mind  az  intézményvezetők,  mind  a  megkeresett  intézményekben,  szervezeteknél  dolgozó 
szakemberek  80%‐a  úgy  ítélte  meg,  hogy  teljes  mértékben  adottak  az  elterelés  körébe  tartozó 
feladatok  zavartalan  ellátásához  szükséges  infrastrukturális  feltételek  (helyiségek,  eszközök,  egyéb 
felszerelések  stb.).  Az  intézményvezetők  azonban  valamivel  kedvezőbbnek  minősítették  az 
infrastrukturális adottságokat, mint a szakemberek.  
 
Az  infrastrukturális  feltételekkel  nem  vagy  csak  részben  elégedett  intézményvezetők  szerint 
elsősorban több helyiségre lenne szükségük ahhoz, hogy zavartalanul végezhessék az elterelést, míg 
a  szakemberek  inkább  az  elavult  berendezések  és  technikai  eszközök  cseréjének  szükségességét 
hangsúlyozták.  

Humán erőforrás 

A  rendelkezésre  álló  személyi  állományt  az  intézményvezetők  és  a  szakemberek  80%‐a  is  teljes 
mértékben megfelelőnek  tartotta  az  elterelés  során  elvégzendő  feladatok  számára.  Kismértékben 
ugyan,  de  a  szakemberek  körében  magasabb  arányt  képviselnek  a  humán  erőforrást  teljes 
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mértékben megfelelőnek minősítő válaszadók, ugyanakkor körükben magasabb azok  részaránya  is, 
akik  szerint  a  személyi  állomány  nem megfelelő  ahhoz,  hogy  zavartalanul  végezzék  az  elterelést. 
Ehhez  az  érintett  szolgáltatóknál  az  intézményvezetők  és  a  szakemberek  szerint  is  főként  több 
addiktológiai konzultánsra, szociális munkásra, pszichológusra és addiktológusra lenne szükség. 
 
Az  intézményvezetők  harmada,  a  szakemberek  40%‐a  nem  tudott  érdemi  választ  adni  arra  a 
kérdésre,  hogy  havonta  hány  órában  biztosít  intézményük  szupervíziót  az  elterelésben  részt  vevő 
szakemberek  számára  –  ez  meglehetősen  jelentős  információhiánynak  tekinthető.  A  konkrét 
óraszámot említő intézményvezetők válaszaiból számított átlag havi 4,2 óra, amelynél a szakemberek 
válaszaiból számított 4,5 óra kismértékben ugyan, de magasabb.  

Az elterelést végző intézmények vagy szervezetek számára előírt működési 
feltételek minősítése 

Az intézményvezetők alacsonyabb arányban minősítették reálisnak és indokoltnak az elterelést végző 
intézmények,  szervezetek  számára  előírt  működési  feltételeket,  mint  a  szakemberek.  Mindkét 
válaszadói  csoportban  azonban  többségben  vannak  azok,  akik  teljes  mértékben  reálisnak  és 
indokoltnak  tartják  az  előírt  feltételeket.  Az  előírt működési  feltételeket  nem  vagy  csak  részben 
reálisnak és indokoltnak tartó intézményvezetők elsősorban a finanszírozáson változtatnának, illetve 
az  adminisztrációs  terheket  csökkentenék.  Ez  utóbbira  helyezték  a  hangsúlyt  a  szakemberek  is. 
(Feltehető, hogy az intézményvezetők negatívabb válaszai a finanszírozással függenek össze, amiről a 
szakemberek  valószínűleg  kevesebb  információval  rendelkeznek,  mint  a  működtetésért  felelős 
intézményvezetők.) 

Az elterelés szabályainak betartása: időkeretek tartása és a hiányzások 
kezelése 

A kutatás eredményei szerint a kliensek kezelésekről, foglalkozásokról való hiányzását meglehetősen 
szigorúan kezelik az intézmények, és telefonos „lejelenkezést” – megfelelő indokok mellett is –, csak 
alacsony arányban fogadnak el. A rendelkezésre álló  időkeretek hatékony kihasználását az elterelés 
jellege befolyásolja, és ebben a dimenzióban a szabályoknak való megfelelő  teljesítés már kevésbé 
minősíthető  sikeresnek. Az  elterelés  hiányzás miatti  újraindításában  pedig  –  különösen  a  kliensek 
szerint – a gyakorlat nem túl szigorú. 

Hiányzások kezelése 

Az a „hiedelem”, hogy a személyes megjelenés helyett a telefonos bejelentkezést leigazolják a kliens 
számára,  nem  túl  gyakori  –  erre  utalnak  mind  a  szakemberek,  mind  a  kliensek  válaszai:  a 
megkérdezett szakemberek 83%‐a, a kliensek 87%‐a állította, hogy nem helyettesíthető a személyes 
megjelenés a telefonos lejelentkezéssel. Telefonos bejelentkezést – különböző feltételek mellett – a 
válaszadó  szakemberek  15%‐a  fogad  el  esetenként,  a  klienseknek  pedig  11%‐a  jelezte,  hogy 
akadályoztatása  esetén  elfogadták már  tőle  e módszert.  A  különbség  a  két  csoport  között  nem 
lényeges, különösen ha  figyelembe vesszük, hogy az önkitöltéses kérdőív kitöltésére  feltehetően a 
motiváltabb, együttműködőbb kliensek vállalkoztak a kutatás során. 
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Nem különösebben meglepő eredmény, hogy a  szakemberek és az elterelésben  résztvevő kliensek 
értékelése  az  eltereltek  együttműködési  hajlandóságáról  eltér.  A  kliensek  magukat 

Időkeretek tartása 

Azt, hogy a kliensekkel mennyire  lehet hatékonyan kitölteni az előírt kéthetenkénti két órát, vagy a 
heti 60 percet, – a szakemberek véleménye szerint – az elterelés  jellege befolyásolja. A megelőző‐
felvilágosító  szolgáltatásnál,  valamint  a  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátásnál  –  a  válaszadó 
szakemberek  körülbelül  egynegyede  szerint  –  gyakran,  nagyon  gyakran  előfordul,  és  még  a 
kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében sem ritka, hogy a rendelkezésre álló  idő hatékony 
felhasználása nem történik meg.  
 
Kissé  eltérő  kép  rajzolódik  ki  a  kliensek  válaszai  alapján:  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más 
ellátásban  részt  vevő  kliensek  jelezték  legnagyobb  (egyötödük),  a  megelőző‐felvilágosító 
szolgáltatásban részt vevők pedig a legkisebb arányban (9%), hogy többször is előfordult velük, nem 
kellett kitölteniük az egy alkalomra előírt  időt.  (Megjegyezzük azonban, hogy a kliensek csoportján 
belül mutatkozó különbség statisztikailag nem szignifikáns.) 

Elterelés újrakezdése 

Mindhárom elterelés  típusnál 30 napnál hosszabb hiányzás esetében a  szakemberek 57%‐a  indítja 
újból  az  elterelés  hat  hónapját.  A megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  és  a  kábítószer‐használatot 
kezelő  más  ellátás  esetében  a  szakemberek  valamivel  „toleránsabbak”,  jobban  hajlandóak 
figyelembe  venni  a  hiányzás  elfogadható  okait,  mint  a  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés 
esetében.  
 
A kliensek válaszai alapján jóval kevésbé szigorú az alkalmazott gyakorlat: a 30 napnál hosszabb ideig 
hiányzó  klienseknek mindössze  körülbelül  ötöde  számolt  be  arról,  hogy  újra  kellett  kezdenie  az 
elterelést.  Legnagyobb  arányban  a  kábítószer‐használatot  kezelő más  ellátásban  (29%),  legkisebb 
arányban  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásban  részt  vevők  jelezték  ezt  (18%),  a  különbség 
azonban a kliensek csoportján belül statisztikailag nem szignifikáns. 

A kliensek időbeosztásához való igazodás 

Az elterelés  rugalmasságához az  időpontok egyeztetése  is hozzátartozik. Az elterelés e  tekintetben 
rugalmasnak  minősíthető,  bár  a  két  érdekelt  fél  (a  szakemberek  és  a  kliensek)  véleményében 
regisztrálható eltérés. 
 
Az  időbeosztást,  azaz,  hogy mikor  kell megjelennie  a  kliensnek  a  foglalkozásokon,  kezeléseken,  a 
szakemberek közel 90%‐a megpróbálja a kliensek kéréseihez igazítani, közel 40%‐uk mindig, további 
50%‐uk pedig többnyire így cselekszik.  
 
Azt a kijelentést, hogy az elterelésen az időpontok egyeztetése rugalmasan történik, a kliensek közel 
50%‐a  teljes  mértékben  igaznak,  további  mintegy  30%‐a  inkább  igaznak  minősítette.  Ez 
összességében  azt  jelenti,  hogy  a  kliensek  háromnegyede  érezte  úgy,  hogy  az  elterelést  végzők  e 
tekintetben  igazodnak  az  igényeikhez, míg  –  ahogy  azt  az  előzőekben  láttuk  –  a  szakemberek  e 
tekintetben valamivel rugalmasabbnak tartották a saját gyakorlatukat.  

Együttműködési hajlandóság 
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együttműködőbbnek  értékelik, mint  ahogy  azt  a  velük  foglalkozó  szakemberek  látják.  A  relatíve 
legalacsonyabb  együttműködési  hajlandóság  –  mindkét  vizsgálati  csoport  megítélése  szerint  –  a 
kábítószer‐függő klienseket jellemzi. 
  
A  szakemberek  a  megelőző‐felvilágosításon  részt  vevő  klienseket,  majd  a  kábítószer‐használatot 
kezelő  más  ellátásban  részesülőket  tartják  a  leginkább  együttműködőnek  az  elterelés  folyamata 
során.  Összességében  a  szakemberek  a  kliensek  együttműködését  a  közepesnél  jobbra  (3,6) 
értékelték az ötfokozatú skálán. 
 
A  kutatásban  részt  vevő  kliensek  saját  együttműködési  készségüket  a  szakemberekétől  eltérően 
magasabbra  (átlagosan  4,4‐re)  értékelték.  Az  elterelés  típusa  szerint  vizsgálva  az  együttműködési 
hajlandóságot, megállapítható, hogy  a  kliensek  válaszai  alapján  felállított  együttműködés  rangsora 
egybeesik a szakemberekével. A szakemberek és a kliensek által adott válaszok között a legnagyobb 
különbség a kábítószer‐használatot kezelő más ellátás, ezt követően pedig a kábítószer  függőséget 
gyógyító kezelés esetében található. 

Eredményesség 

Az  eredményesség megítélésének  összehasonlítását  először  az  intézményvezetők  és  szakemberek, 
majd a szakemberek és a kliensek körében végezzük el. 

Az eredményesség megítélése az intézményvezetők és a szakemberek szerint  

Az eltereléstől az intézményvezetők és a szakemberek nem feltétlenül ugyanazt az eredményt várják 
az  egyes  elterelés  típusokon  belül  sem.  Ez  arra  utal,  hogy  az  adott  intézményekben  és  elterelés 
típusokban alkalmazott szakmai  irányelvek, kezelési protokollok ellenére  (vagy annak hiányában) az 
elvárt  eredményességi  kritériumokban  nincs  feltétlenül  konszenzus  az  intézményvezetők  és  a 
szakemberek között.  

 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás 

A  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatások  eredményességére  vonatkozó  feltételek  esetében  az 
intézményvezetők  és  az  intézményekben  dolgozó  szakemberek  véleménye  eltér  egymástól.  E 
megállapítást annyiban finomítani szükséges, hogy e két csoport az első és második helyre ugyanazt a 
két  tényezőt  sorolta,  ha  „felcserélve”  is.  Ez  a  két  tényező  a  következő:  „pozitív  változások 
megjelenése  (személyiség  fejlődés,  életmódbeli  változások)“  illetve  a  „drogfogyasztás  csökkenése, 
absztinencia“.  A  tényezők  fenti  idézetének  sorrendje  egyúttal  a  vezetők  által  „meghatározott“  
rangsorbeli sorrend is. 
 
Az  intézményvezetők  említési  gyakoriságai  alapján  az  eredményesség‐kritériumok  közül  harmadik 
helyre  az  „elterelés  feltételeinek  teljesítése“  került,  ugyanez  a  tényező  a  szakemberek  említései 
nyomán csupán hatodik a sorban.  
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táblázat: Az eredményes elterelés feltételeinek rangsora: 

Említések:  Intézményvezetők  Szakemberek 

Drogfogyasztás csökkenése, absztinencia  2  1 

Pozitív változások megjelenése  (személyiség  fejlődés, 
életmódbeli változások)  1  2 

Teljesíti az elterelés feltételeit (igazolás megszerzése)  3  6 

Szemléletmód változás  8  3 

Kábítószer függőséget gyógyító kezelés 

A  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelések  esetében  az  elterelés  eredményességének  tekintett 
kritérium  az  intézményvezetők  és  a  munkatársak  között  csak  a  kliensek  drogfogyasztásának 
csökkenésében, vagy absztinenciájuk elérésében regisztrálható azonosan, mégpedig az első helyen, 
ezt követően az „elvárások” fontossági sorrendje szétválik. 
 
A  vizsgált  intézményvezetők  véleménye  szerint  az  eredményesség‐kritériumok  között  a  második 
helyen a  „társadalmi  reintegráció,  reszocializáció”  szerepel, ugyanezt a  kritériumot a  szakemberek 
viszont  nem  is  említették.  A  szakemberek  által  a  második  legtöbbször  említett  feltétel  a  kliens 
motiválása volt. A vezetők által felsorolt kritériumok közül három tényező került a harmadik helyre 
(azonos említésszámmal): a kliens pszichés állapotának,  szociális kapcsolatainak  javulása és pozitív 
életmódbeli  változások,  a  személyiség  pozitív  fejlődése.  Ez  utóbbi  a  szakemberek  esetében  is  a 
harmadik helyen szerepelt. 
108. táblázat: Az eredményes elterelés feltételeinek rangsora 

Említések:  Intézményvezetők  Szakemberek 

Drogfogyasztás csökkenése, absztinencia  1  1 

Társadalmi reintegráció, reszocializáció  2  – 

A kliens lelki, pszichés, állapotának javulása  3  6 

Szociális kapcsolatok javulása  3  10 

Pozitív  változások  megjelenése  (személyiség  fejlődés, 
életmódbeli változások)  3  3 

Kliens motiválása  5  2 

Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás 

A  kábítószer‐használatot  kezelő  más  ellátás  esetében  az  intézményvezetők  és  a  szakemberek 
véleménye az eredményesség‐kritériumokat illetően egyetlen tényező esetében egyezett: az említési 
gyakoriságokat  tekintve  mindkét  csoport  a  hatodik  helyre  rangsorolta  a  „bizalmi  kapcsolat  az 
ellátórendszerrel szemben” tényezőt. 
 
Az  intézményvezetők  által  említett  eredményesség‐kritériumok  közül  első  helyre  a  „pozitív 
életmódbeli  változások, a  személyiség pozitív  fejlődése”  került. Ugyanez a  tényező a  szakemberek 
esetében a harmadik a rangsorban. 
 
Az  intézményvezetők  által  a  második  leggyakrabban  említett  eredményesség‐kritériumok  a 
következők  voltak:  a  drogfogyasztás  csökkentése,  vagy  az  absztinencia,  illetve  a  társadalmi 
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reintegráció,  reszocializáció.  Előbbi  a  szakemberek  említési  gyakoriságai  nyomán  az  első  helyre, 
utóbbi viszont csupán a nyolcadik helyre sorolható. 
 
A  vezetők  az  eredményesség‐kritériumok  közül  a  „kliens  lelki,  pszichés  állapotának  javulását” 
említették  a  harmadik  legmagasabb  gyakorisággal.  Ugyanezt  a  tényezőt  a  szakemberek  említési 
gyakoriságai alapján a negyedik helyre rangsorolhattuk. 
109. táblázat: Az eredményes elterelés feltételeinek rangsora: 

Említések:  Intézményvezetők  Szakemberek 

Drogfogyasztás csökkenése, absztinencia  2  1 

Társadalmi reintegráció, reszocializáció  2  8 

A kliens lelki, pszichés állapotának javulása  3  4 

Pozitív  változások  megjelenése  (személyiség 
fejlődés, életmódbeli változások) 

1  3 

Kliens motiválása  –  2 

Szemléletmód változás  –  3 

Az eredményesség megítélése a szakemberek és a kliensek véleményei 
alapján  

Az  elterelés  eredményességéhez  tartozó  tényezők  fontosságának  megítélése  a  kliensek  és  a 
szakemberek között  is eltéréseket mutat, hasonlóan az  intézményvezetőkhöz és a szakemberekhez. 
Mindhárom tevékenységcsoport esetében kiemelhető tendencia az, hogy a kliensek e tevékenységek 
összetevői  közül  az  „igazolás  megszerzését”  a  szakembereknél  lényegesen  fontosabbnak  tartják, 
vagyis  számukra  ez  a  legfontosabb  „eredményesség‐mutató”.  Másképp  fogalmazva:  az  igazolás 
megszerzését a szakemberek az eredményesség szempontjából  fontosnak, a kliensek pedig nagyon 
fontosnak tartják. 

Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás 

Az  összehasonlítás  során  bemutatott  értékek  között  –  két  szempont  kivételével  –  statisztikailag 
igazolható különbségek vannak.  
 
A megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás  eredményessége  szempontjából  a  kliensek  és  a  szakemberek 
véleményében  mutatkozó  legszembetűnőbb  eltérés  a  lelki  egészség,  a  konfliktuskezelés, 
problémakezelés és készségfejlesztés, valamint a társas kapcsolatok javítását szolgáló tevékenységek 
megítélésében mutatkozik.  E  területeket  (de  az  igazolás megszerzését  leszámítva minden  egyéb 
vizsgált területet  is) a szakemberek tartják fontosabbnak. Ezek a tényezők a kliensek szempontjából 
inkább  közömbösek,  nem  fontosak,  míg  ugyanezeket  a  területeket  a  szakemberek  fontosnak  – 
nagyon fontosnak tartják.  
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110. táblázat:  Mennyire  fontosak  vagy  tartoznak  hozzá  az  eredményes  eltereléshez  az  alábbi 
szempontok? 

Szempontok  Kliensek  Szakember  Rés 

Igazolás megszerzése  4,58  4,02  ‐0,56 

Szerfogyasztás csökkenése  3,27  3,73  0,46 

Absztinencia elérése  3,31  3,60  0,29 

Fizikai állapot javulása  3,17  3,38  0,21 

Lelki állapot javulása  2,72  4,18  1,46 

Problémakezelési, konfliktuskezelés kézségek 
javulása 

2,84  4,31  1,47 

Szociális kapcsolatok javulása  2,83  4,11  1,28 
 
A megelőző‐felvilágosító szolgáltatások fontosságának megítélését illetően a fizikai állapot javulását, 
illetve  az  absztinencia  elérését  tekintve  szignifikánsan  nem  tér  el  a  kliensek  és  a  szakemberek 
véleménye. 

Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 

Az  összehasonlítás  során  bemutatott  értékek  között  minden  esetben  statisztikailag  igazolható 
különbségek vannak.  
A  kábítószer‐függőséget  gyógyító  kezelés,  mint  tevékenységcsoport  összetevői  fontosságának 
megítélésére  vonatkozó  tendenciák  nagyon  hasonlóak  a  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásnál 
leírtakhoz. Azaz a kliensek és a szakemberek véleményében mutatkozó  legszembetűnőbb eltérés a 
lelki  egészség,  a  konfliktuskezelés,  problémakezelés  és  készségfejlesztés,  valamint  a  társas 
kapcsolatok  javítását  szolgáló  tevékenységek  megítélésében  mutatkozik.  Ezeket  a  területeket  a 
szakemberek  fontosnak‐nagyon  fontosnak  tartják,  míg  a  kliensek  inkább  nem  tartják  fontosnak, 
illetve  közömbösre  értékelik  e  tényezőket.  A  két  szempont  között  a  relatíve  legkisebb  vélemény‐
eltérés  az  absztinencia  elérésének,  illetve  a  fizikai  állapot  javulásának  fontosságát  tekintve 
regisztrálható.  Az  igazolás  megszerzése  a  kábítószer‐függőség  kezelése  esetében  is  a  kliensek 
számára jelent fontosabb szempontot. 
 
111. táblázat: Mennyire fontosak vagy tartoznak hozzá az eredményes eltereléshez az alábbi szempontok 

Szempotok  Kliensek  Szakember  Rés 

Igazolás megszerzése  4,32  3,62  ‐0,70 

Szerfogyasztás csökkenése  3,43  4,21  0,78 

Absztinencia elérése  3,29  3,87  0,58 

Fizikai állapot javulása  3,36  4,08  0,72 

Lelki állapot javulása  2,74  4,44  1,70 

Problémakezelési, konfliktuskezelés kézségek javulása 2,77  4,27  1,50 

Szociális kapcsolatok javulása  3,19  4,25  1,06 

Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás 

Az  összehasonlítás  során  bemutatott  értékek  között  minden  esetben  statisztikailag  igazolható 
különbségek vannak.  
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A kábítószer‐használatot kezelő más ellátás eredményességének megítélését tekintve a kliensek és a 
szakemberek  véleményében  mutatkozó  különbségek  az  eddigi  tendenciákkal  gyakorlatilag 
megegyezőek a másik két elterelés típussal. Eltérés csupán abban regisztrálható, hogy a szempontok 
többségénél  markánsabb  különbségeket  regisztráltunk  a  kábítószer‐használatot  kezelő  más 
ellátásnál. 
 
112. táblázat: Mennyire fontosak vagy tartoznak hozzá az eredményes eltereléshez az alábbi szempontok 

Szempotok  Kliensek  Szakember  Rés 

Igazolás megszerzése  4,40  3,55  ‐0,85 

Szerfogyasztás csökkenése  3,23  4,07  0,84 

Absztinencia elérése  3,10  3,84  0,74 

Fizikai állapot javulása  3,06  3,90  0,84 

Lelki állapot javulása  2,94  4,44  1,50 

Problémakezelési, konfliktuskezelés 
kézségek javulása  2,83  4,33 

1,50 

Szociális kapcsolatok javulása  2,86  4,25  1,39 

Az elterelés eredményességének javítása érdekében megfogalmazott 
javaslatok 

Az  intézményvezetők  relatíve  a  legnagyobb  számban  az  anyagi  források  biztosítását,  illetve  azok 
növelését  említették  javaslataik  között.  Az  anyagi  források  a  biztonságos  működéshez,  a  tárgyi 
feltételek  fejlesztéséhez,  valamint  a  humán  erőforrás  biztosításához  (megfelelő  számú  és 
képzettségű szakember és adminisztrációs személyzet) szükségesek.  
 
A kliensek problémáihoz  igazodó,  időben  is differenciálható elterelés, valamint az elterelésben részt 
vevő szakemberek szakmai fejlődési  lehetősége és más szereplők (pl. rendőrök)  informálása szintén 
fontos  feltételként  (javaslatként)  fogalmazódik meg  részükről  annak  érdekében,  hogy  az  elterelés 
eredményesebb lehessen. 
 
A differenciáltabb elterelés iránti igényt támasztja alá, hogy nemcsak az intézményvezetők, hanem a 
szakemberek  egy  részének  álláspontja  is  az,  hogy  a  jelenlegi  szabályozás  nem  teszi  lehetővé  a 
kliensek  drogproblémáikhoz  illeszkedő  szolgáltatásban  való  részesítését,  mely  az  elterelés 
eredményességét  nagymértékben  befolyásolja.  Az  alkalmi  fogyasztók,  a  nem  problémás 
szerhasználók  szükségtelenül  és  hosszú  ideig  terhelik  a  rendszert,  elvonva  az  erőforrásokat  a 
problémás  esetek  kezelésétől,  s  ezzel  összességében  csökkentve  az  elterelés  eredményességét. 
Szükség van  tehát a  jogi szabályozás  felülvizsgálatára és módosítására, valamint az állapotfelmérés 
függetlenítésére.  
 
Az elterelésben részt vevő szakemberek számára – az  intézményvezetőkkel egybecsengő  javaslatok 
mellett  –  az  elterelés  eredményessége  a  szakmai  továbbképzésekkel,  a  szakemberek  tudásának 
fejlesztésével növelhető leginkább.  
A  kliensek  által megfogalmazott  javaslatok  nem mutatnak  koherens  és  konzekvens  véleményeket 
abban, hogy az elterelés eredményességét milyen módon  lehetne növelni. Esetükben ez elsősorban 
azzal  lehet összefüggésben, hogy többségük elégedett az elterelés  jelenlegi rendszerével, azon nem 
kívánnának változtatni. 
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A SZAKMAI VITA KERETÉBEN, VALAMINT A VIZSGÁLATOT VÉGZŐ KUTATÓK ÁLTAL 

MEGFOGALMAZOTT MEGÁLLAPÍTÁSOK, FELVETÉSEK  

                                                           

A szakmai vita keretében megfogalmazott megállapítások, felvetések 

A kutatás eredményeinek szakmai észvetételezése és vitája két körben zajlott. 2009 októberében a 
tanulmány első változatát megküldtük véleményezésre az NDI  szakértőinek, valamint a kutatásban 
részt  vevő  intézményeknek61.  Az  észrevételeket  és  javaslatokat  –  szakmai  mérlegelés  után  – 
beépítettük a tanulmányba.  

A  kutatási  eredmények második,  szélesebb  szakmai  körben  való  ismertetésére  és megvitatására 
2009. november 19‐21‐én a Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusán került sor. A 
szakértők és szakemberek a tanulmány eredményeit elfogadták, nem vitatták. Szakmai vita – mivel a 
résztvevők többsége az elterelést napi szinten végző szakember volt – elsősorban az elterelés, illetve 
a  befoglaló  intézményrendszer  fontos  részkérdéseivel  és  működési  zavaraival  kapcsolatban 
bontakozott ki (pl. biztosítási jogviszony szükségessége, finanszírozási és adminisztrációs problémák, 
a  jogszabályok  és  az  ágazati  rendelkezések  (ön)ellentmondásai  stb.). Megfogalmazódott  azonban, 
hogy a jelenlegi kutatás hiánypótló jellegű volt, de számos – kutatásunkban nem vizsgált – kérdésre 
továbbra sem lehetséges szakmailag megalapozott választ adni. Magyarországon az elterelés jelenleg 
csak  egyfajta  jogeszközzel  valósul meg,  így  sem  a  szakma,  sem  a  döntéshozók  nem  rendelkeznek 
információval arra vonatkozóan, hogy az alkalmazható – más országokban már kipróbált, működő – 
módszerek / rendszerek mennyire lennének hatékonyak hazánkban (pl. egy nem kényszerítő jellegű, 
az  érintettek  nagyobb  körét  elérő  elterelés  (költség)hatékonyabb  lenne‐e  a  jelenleginél).  Ez  azért 
probléma, mert ha a kutatási adatok azt bizonyítják, hogy az elterelés jelenlegi rendszere alapvetően 
eredményesen működik, akkor sem szakmai, sem döntéshozói színtéren nem merül fel a változtatás 
igénye, így annak lehetősége sem, hogy további, talán hatékonyabb módszerek, eljárások kerüljenek 
be a rendszerbe.  

Kutatói megállapítások 

A  vizsgálatot  végző  kutatók  –  a  vizsgálat  és  az  eredmények  szakmai  vitája  alapján  –  több  olyan 
területet  azonosítottak,  ahol probléma mutatkozik  az elterelés  intézményrendszerében.  (A  kutatói 
megállapítások a szakmai, finanszírozási és adminisztratív részletkérdésekre nem terjednek ki.) 

Az egyik  ilyen területet a rendszer szakmai menedzselése  jelenti. E területen problémára utal, hogy 
az  elterelésben  részt  vevő  szakemberek  rendkívül  széles  range‐en  belül,  néha  egymással 
ellentmondóan értelmezik ugyanazokat a szakmai  feladatokat. Szakmai kérdés, hogy a módszertani 
sokszínűség meddig elfogadható vagy éppen kívánatos, de mindenképpen a szakmai menedzsment 
zavarait  jelzi, ha a nincs konszenzus a  különböző módszerekkel elérendő  célok  tekintetében.  (Ez a 
megállapítás  összességében  az  elterelés  intézményrendszerére,  illetve  egy‐egy  intézményre 
vonatkozóan is megfogalmazható.) 
A  másik  –  talán  kevésbé  –  problémás  területet  az  intézmények  technikai  menedzselése  jelenti. 
Intézményeken  belüli  kommunikációs  zavarokat  jelez,  ha  nagyon  eltérően  vagy  kifejezetten 
ellentmondóan értékelik a működési feltételeket a szakemberek és az intézményvezetők.  

 
61 A szakértők és az  intézményvezetők  felkérése a  tanulmány szakmai véleményezésére e‐mailben  történt. A 
véleményezésre  ily  módon  azon  intézményeknek  nyílt  lehetőségük,  amelyek  a  kutatás  során  érvényes 
(működő) e‐mail címet adtak meg.  



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

272

További problémát jelent, ha a szakemberek és az intézményvezetők által az elterelésről alkotott kép 
jelentősen eltér attól, amit a klienesek tapasztalnak.  
A kutatási eredmények szakmai vitája során, még kifejezetten az ezt célzó moderált vita keretében 
sem  sikerült  ezen  problémák  okainak  feltárása,  az  ellentmondások  tisztázása  a  szakma  képviselői 
részéről.  A  vita  résztvevői  jellemzően  hárították,  intézményükön  kívülre  helyezték  a  problémák 
forrását  (pl.  rossz  a  finanszírozás  stb.),  és  kevésbé  voltak  hajlandóak  szembenézni  a  saját 
intézményükben feltárt belső problémákkal.  
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IX. MELLÉKLET 

ELTERELÉST VÉGZŐ SZOLGÁLTATÓK VALIDÁLT LISTÁJA 
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Baranya M‐i Önk. Közeü‐i 
Közalapítvány, INDIT 
Közalapítvány  

2009. július‐
augusztus 

7623  Pécs  Szendrey Júlia  6.  van  van  van  van  12  900 

Zala Megyei Kórház 
2009. július‐
augusztus 

8900  Zalaegerszeg   Zrínyi u.  1   van  van  van  van  9  505 

Békés Városi Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet  

2009. július‐
augusztus 

5630  Békés  József Attila  5  van  van  nincs  van  8  501 

Kom. Esztergom M‐i Önkorm. 
Szt. Borbála Kórház ‐II. 
telephely 

2009. július‐
augusztus 

2800  Tatabánya  Dózsa György  77  van  van  van  nincs  11  385 

Drogambulancia 
2009. július‐
augusztus 

3525  Miskolc  Csabai Kapu  9‐11  van  van  van  van  9  360 

Városi Művelődési Központ 
2009. július‐
augusztus 

3000  Hatvan  Kossuth tér  2.  van  nincs  nincs  van  9  338 

Alkohol‐ Drogsegély 
Ambulancia 

2009. április  8200  Veszprém  Pápai  37/b.  van  van  van  van  11  260 

Pápai Kórház és 
Rendelőintézet 

2009. július‐
augusztus 

8500  Pápa  Jókai  5‐9  van  nincs  van  van  2  260 
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Magyar Ref. Egyház Kallódó 
Ifj. Mentő Misszió ‐ 
Drogterápiás otthon 

2009. július‐
augusztus 

2465  Ráckeresztúr  Rákóczi  45.  van  van  van  van  15  257 

Fővárosi Önkormányzat 
Nyírő Gyula Kórház 
Drogambulancia és 
Prevenciós Központ 

2009. július‐
augusztus 

1135  Budapest  Jász  14.  van  van  van  van  nincs adat  250 

Függő‐Híd Egyesület a 
Szenvedélybetegekért 

2009. július‐
augusztus 

4024  Debrecen  Szent Anna  8.  nincs  nincs  nincs  van  18  222 

Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet 

2009. július‐
augusztus 

1102  Budapest  Liget  10  van  van  van  nincs  15  215 

Dr. Farkasinszky Terézia 
Ifjúsági Drogcentrum   

2009. április  6726  Szeged  Fésű  4.  van  van  van  van  7  211 

Kék Pont Drogkonzultációs 
Központ és Drogambulancia 
Alapítvány 

2009. július‐
augusztus 

1039  Budapest  Lukács György  3.  van  van  van  nincs  12  190 
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Békés Megyei 
Képviselőtestület Pándy 
Kálmán Kórháza, 
Drogambulancia 

2009. július‐
augusztus 

5700  Gyula  Semmelwies  1.  van  van  van  nincs  13  181 

Emberbarát Alapítvány 
2009. július‐
augusztus 

1105  Budapest  Gyöngyike  4  van  van  nincs  van  7  165 

Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet   

2009. július‐
augusztus 

1108  Budapest  Kozma  13  van  van  nincs  nincs  23  158 

Magyar Református Egyház 
Válaszút Misszió 
Drogkonzultációs Irodája 

2009. július‐
augusztus 

1122  Budapest  Krisztina krt.  5.  nincs  nincs  nincs  van  6  150 

Kék Pont Drogkonzultációs 
Kp. és Drogambulancia 
Alapítvány 

2009. július‐
augusztus 

1095  Budapest  Gát 
25. 1. em. 

8. 
van  van  van  nincs  15  130 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet; (MÖSZ 
Soroksári Addiktológiai 
Centrum) 

2009. április  1238  Budapest  Grassal kovich  104.  van  van  van  van  5  130 
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Egészségügyi‐Szociális 
Központ 

2009. július‐
augusztus 

3100  Salgótarján  Füleki  41.  van  nincs  nincs  van  6  120 

Megálló Csoport Alapítvány 
Szenvedélybetegekért 

2009. július‐
augusztus 

1083  Budapest  Szigony  37.  van  nincs  nincs  van  18  120 

Budapest XV. Kerületi 
Önkorm. Egészségügyi 
Intézménye (Drogprevenciós 
Alapítvány) 

2009. július‐
augusztus 

1152  Budapest  Arany János  73.  van  van  van  van  27  110 

Katolikus Karitász – Caritas 
Hungarica (RÉV) 

2009. július‐
augusztus 

1115  Budapest  Bartók Béla  96  nincs  nincs  nincs  van  9  104 

Szent Pantaleon Kórház Kht., 
Pszichiátriai Gondozó 

2009. április  2400  Dunaújváros  Korányi Sándor  4.‐6.  van  van  van  van  3  100 

Dr Bugyi István Kórház, 
Addiktológiai és 
Drogambulancia 

2009. július‐
augusztus 

6600  Szentes  Sima Ferenc  44‐58.  van  van  van  van  6  97 

GESZ Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgáltató 
Központ 

2009. július‐
augusztus 

9200 
Mosonma‐
gyaróvár 

Vasutas  10  van  nincs  van  van  6  95 
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Bács‐ Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórház‐
Rendelőintézete   

2009. július‐
augusztus 

6000  Kecskemét  Izsáki  5  van  nincs  van  nincs  2  85 

Szent Erzsébet Caritas 
Alapítvány RÉV 
Szenvedélybeteg‐segítő 
Szolgálat 

2009. július‐
augusztus 

7100  Szekszárd  Munkácsy  7/a.  nincs  nincs  nincs  van  5  84 

Közösségi Mentálhigiénéért 
Alapítvány 

2009. július‐
augusztus 

9400  Sopron  Magyar  8.  nincs  nincs  nincs  van  5  80 

Sopron Megyei Jogú Város 
Erzsébet Kórház 

2009. július‐
augusztus 

9400  Sopron   Győri   15.  van  nincs  nincs  van  22  80 

Városi Önkormányzat 
szociális Alapellátó 
Intézmény, Családsegítő,‐ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

2009. július‐
augusztus 

2890  Tata  Deák Ferenc  5.  nincs  nincs  van  van  5  80 
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Esztergomi Szent Jakab 
Alapítvány‐Drogprevenciós 
Iroda‐Fényközpont 

2009. július‐
augusztus 

2500  Esztergom  Deák Ferenc  8.  nincs  nincs  van  van  3  79 

Vas Megyei Dr. 
Markusovszky L. Ált. Rehab. 
és Gyógyfürdőkh. Egyetemi 
Okt. Zrt., 
Drogszakambulancia 

2009. július‐
augusztus 

9700  Szombathely  11‐es huszár  138  van  van  van  nincs  3  75 

Magadért Drogmentességet 
Védő Alapítvány 

2009. április  1067  Budapest  Eötvös  19.  nincs  nincs  nincs  van  3  72 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 

2009. április  5000  Szolnok  Tófenék  17.  van  van  van  van  4  70 

Alba Caritas Hungarica 
Alapítvány RÉV 
Szenvedélybeteg‐segítő 
Szolgálat 

2009. július‐
augusztus 

8000  Székesfehérvár  Móri  20.  nincs  nincs  nincs  van  6  69 

Főplébániai Karitász 
Alapítvány; (RÉV) 

2009. július‐
augusztus 

6000  Kecskemét  Fecske  20  nincs  nincs  nincs  van  12  69 
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T+T Humán Szolgáltató és 
Oktatási Központ Bt. 

2009. július‐
augusztus 

1174  Budapest  Baross  86.  van  van  nincs  van  4  68 

Főegyházmegyei Karitász 
Központ, RÉV (Nappali) 
Szenvedélybeteg‐segítő 
Szolgálat 

2009. július‐
augusztus 

3600  Eger  Kolozsvári  49.  van  van  van  nincs  5  65 

Szt. Cirill és Method 
Alapítvány RÉV 
Szenvedélybeteg‐segítő 
Szolgálat 

2009. július‐
augusztus 

9025  Győr  Kossuth  65.‐67.  nincs  nincs  nincs  van  5  52 

Drog Stop Budapest 
Egyesület 

2009. július‐
augusztus 

1046  Budapest  Szilágyi  14.  nincs  nincs  nincs  van  9  50 

Gálfi Béla Gyógyító és 
Rehabilitációs Kht. 
Szakkórháza  

2009. július‐
augusztus 

2013  Pomáz  Mártírok  22  van  van  van  nincs  11  50 

Közösségi Pszichiátriai Ellátás 
2009. július‐
augusztus 

2890  Tata  Deák Ferenc  5.  nincs  nincs  nincs  van  2  50 
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Szociális Alapellátó 
Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata 

2009. július‐
augusztus 

2890  Tata  Almási  43.  nincs  nincs  nincs  van  3  50 

Humán Szolgáltató Központ 
2009. július‐
augusztus 

5000  Szolnok  Városmajor  67/a.  nincs  nincs  nincs  van  11  49 

Kiút Drogellenes Alapítvány 
2009. július‐
augusztus 

8900  Zalaegerszeg  Kossuth  46‐48.  nincs  nincs  nincs  van  8  48 

Human Talentum Bt. 
2009. július‐
augusztus 

9700  Szombathely  Bem József  9/b.  nincs  nincs  nincs  van  nincs adat  46 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 

2009. július‐
augusztus 

4024  Debrecen  Rákóczi  7.  van  nincs  van  van  11  40 

Iránytű Ifjúsági és 
Mentálhigiénés Közhasznú 
Alapítvány 

2009. április  1136  Budapest  Pannónia  34.  van  nincs  van  van  2  38 

ÁNTSZ Észak‐alföldi 
Regionális Intézete, Szabolcs‐
Szatmár‐Bereg Megyei 
Kirendeltsége 

2009. július‐
augusztus 

4400  Nyíregyháza  Árok  41.  nincs  nincs  nincs  van  2  36 
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Marcali Városi 
Önkormányzat Kórház‐
Rendelőintézete ‐ 
Addiktológiai Gondozó 

2009. július‐
augusztus 

8700  Marcali  Kossuth  2.  van  van  van  van  6  33 

Zuglói Egészségügyi Szolgálat  
2009. július‐
augusztus 

1146  Budapest  Hermina  7  van  van  van  nincs  6  30 

Heves Megyei Önkormányzat 
Markhot Ferenc Kórház 
Rendelőintézet, 
Drogambulancia 

2009. július‐
augusztus 

3300  Eger 
Markoth 
Ferenc 

1‐3.  nincs  nincs  nincs  van  9  24 

Független Egyesület 
2009. július‐
augusztus 

5700  Gyula  Semmelwies  1.  nincs  nincs  nincs  van  8  20 

Human Talentum Bt. 
2009. július‐
augusztus 

9600  Sárvár  Batthyány  29  nincs  nincs  nincs  van  7  20 

Szántó J. Endre Egyesített 
Szociális és Egészség‐ 
ügyi Intézet 

2009. július‐
augusztus 

3900  Szerencs  Bekecsi  10.  nincs  nincs  nincs  van  7  20 

Kék Kocka Segítő és 
Szolgáltató Nonprofit Bt. 

2009. július‐
augusztus 

2310 
Szigetszent‐

miklós 
Losonci  9.  nincs  nincs  nincs  van  6  15 
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Tisztás Szenvedélybetegek 
Nappali Ellátója 

2009. július‐
augusztus 

7623  Pécs  Kazinczy  6.  nincs  nincs  nincs  van  6  15 

SZMM Budapesti 
Javítóintézet 

2009. július‐
augusztus 

1032  Budapest  Szőlő  62.  nincs  nincs  nincs  van  9  13 

Dracéna 2004 Kft. 
2009. július‐
augusztus 

2400  Dunaújváros  Kőris  17.  nincs  nincs  nincs  van  21  10 

Kék Kocka Segítő és 
Szolgáltató Nonprofit Bt. 

2009. július‐
augusztus 

2013  Pomáz 
Szent Miklós 

tér 
1.  nincs  nincs  nincs  van  2  10 

Kék Kocka Segítő és 
Szolgáltató Nonprofit Bt. 

2009. július‐
augusztus 

2030  Érd  Emma  8.  nincs  nincs  nincs  van  4  10 

Humán Talentum Bt. 
(Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön, együttműködési 
szerződéssel) 

2009. július‐
augusztus 

9400  Sopronkőhida  Pesti Barnabás  26  nincs  nincs  nincs  van  7  7 

Dr. Marshal György/Városi 
Kórház  

2009. július‐
augusztus 

5400  Mezőtúr  Kossuth  9‐11.  van  van  nincs  van  2  5 
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Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Fogadó 
Pszichoszociális Szolgálat 

2009. július‐
augusztus 

1016  Budapest  Csap  2.  nincs  nincs  van  van  2  4 

Kék Kocka Segítő és 
Szolgáltató Nonprofit Bt. 

2009. július‐
augusztus 

2100  Gödöllő  Ganz Á.  7.  nincs  nincs  nincs  van  4  2 

Kék Kocka Segítő és 
Szolgáltató Nonprofit Bt. 

2009. július‐
augusztus 

2600  Vác  Deákári fasor  2.  nincs  nincs  nincs  van  3  2 

Mentálhigiénés Egyesület 
2009. július‐
augusztus 

5600  Békéscsaba  Békési  40.  nincs  van  nincs  van  3  2 

Barcs, Addiktológiai Gondozó 
2009. július‐
augusztus 

7570  Barcs  Bajcsy Zs.  72.  van  nincs  nincs  van  4  1 

Humán Talentum Bt., 
Országos BV Intézet, 
együttműködési szerződéssel 

2009. július‐
augusztus 

9700  Szombathely  Söptei  1  nincs  nincs  nincs  van 
Humán 
Talen‐ 

tum végzi 
1 

Nagykáta Város Szakorvosi 
Rendelőintézete   

2009. július‐
augusztus 

2760  Nagykáta  Dózsa György  25.  van  van  nincs  van  1  1 
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Baranya Megyei Önk. Közeü‐i 
Nark. Fiatalokat Gyógy. 
Foglalk. Közalap., Kaposvári 
Drogambulancia 

2009. július‐
augusztus 

7400  Kaposvár  Béke  47.  van  van  van  van  5  0 

Egészségügyi és Szociális 
Ellátó Szervezet 

2009. július‐
augusztus 

5830  Battonya  Hősök tere  8.  nincs  nincs  nincs  van  4  0 

Gyógyír XI. Szolgáltató 
Közhasznú Társaság  

2009. július‐
augusztus 

1222  Budapest  Tolcsvay  55  nincs  nincs  nincs  van  1  0 

Kallódó Ifjúságot Mentő 
Misszió Támogató 
Alapítvány‐KIMMTA 

2009. július‐
augusztus 

7936  Hidas  Kossuth  62.  nincs  nincs  van  nincs  8  0 

Nagyatád Város 
Önkormányzat Kórház‐
Rendelőintézete 

2009. április  7500  Nagyatád  Bajcsy Zs.  1  van  van  nincs  van  2  0 

Paks Város Rendelőintézete    2009. április  7030  Paks  Barátság  2.  van  van  van  van  5  0 

Selye János Kórház, 
Rendelőintézet 

2009. július‐
augusztus 

2921  Komárom  Széchenyi  2  nincs  nincs  nincs  van  2  0 
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Sziget Gondozóház 
Alapítvány 

2009. július‐
augusztus 

3860  Encs  Petőfi Sándor  49  nincs  nincs  nincs  van  n.a.  0 

Sziget Gondozóház 
Pszichiátriai és 
Szenvedélybetegek Nappali 
Intézménye 

2009. július‐
augusztus 

3895  Gönc  Rákóczi  89.  nincs  van  van  van  4  0 

Zsibriki Drogterápiás 
Egyesület 

2009. július‐
augusztus 

7163  Mőcsény‐Zsibrik  Petőfi  13.  nincs  nincs  van  nincs  8  0 

Dr. Bányai Béla  2009. április  8130  Enying  Dózsa György  28  van  van  van  nincs  1  1‐2 fő 

Fejér Megyei Szent György 
Kórház 

2009. április  8130  Enying  Szabadság tér  15  van  van  van  nincs  2  1‐2 fő 

ÁNTSZ, Debrecen  2009. április  4031  Debrecen  Rózsahegy  4.  van  nincs  nincs  van  1  n.a. 

Békési Mentálhigiénés 
Szolgálat 

2009. július‐
augusztus 

5630  Békés  Borostyán  1.  van  van  van  van  n.a.  n.a. 

Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat  

2009. július‐
augusztus 

1214  Budapest  Csikó sétány  9  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
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Drogambulancia Alapítvány  2009. április  3525  Miskolc  Feszty Árpád  25.  van  van  van  van  5  n.a. 

Mohács Városi 
Önkormányzat Kórház‐
Rendelőintézet 

2009. április  7700  Mohács  Szepessy tér  7  nincs  nincs  nincs  van  n.a.  n.a. 

Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház; TÁMASZ Krízis‐ és 
Drogambulancia 

2009. április  9023  Győr  Zrínyi  13.  van  van  van  van  1  n.a. 

Sánta Kálmán Mentális 
Egészségközpont és 
Szakkórház, Drogambulancia 

2009. április  4400  Nyíregyháza  Árpád  41/a.  van  van  nincs  nincs  4  n.a. 

SZTE Szent‐Györgyi Albert 
Klinikai Központ   

2009. április  6000  Szeged   Semmelweis  6   n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

Toldy Ferenc Kh.‐Ri. 
Egyszemélyes Nonprofit 
Közhasznú Társaság 

2009. április  2700  Cegléd  Törteli  1‐3.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

Vasútegészségügyi Kht. Eü. 
Központ 

2009. július‐
augusztus 

9700  Szombathely  Garai  5  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

AZ INTÉZMÉNYVEETŐK KÖRÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLAT KÉRDŐÍVE 

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! 

Egészség Monitor ‐ intézményi kérdőív 

A kérdőív sorszáma: 
 

 

Az intézmény neve: …..………………………………… 
 

Kérdező neve: …..…………………………………  Kérdező száma: 
 

Instruktor neve: ………………………….……….  Instruktor sz.:   
 

Település neve: …..…………………………………  KSH azonosító: 
 

 

Interjú kezdete:  hónap:   
 

nap:   
 

óra   
 

perc   
 

Interjú vége:          óra   
  perc   

 

 

Az EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. egy országos kutatást végez 
az elterelés eredményességéről, melynek keretében az összes elterelést végző intézményt 
megkeressük ezzel a kérdőívvel. A kutatás célja olyan javaslatok kidolgozása, melyek segítenek 
abban, hogy az elterelés eredményesebben működhessen a jövőben. Arra kérem, hogy a 
kérdések megválaszolásával Ön is vegyen részt a kutatásban. 
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Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

„ A” BLOKK AZ INTÉZMÉNY / SZERVEZET TEVÉKENYSÉGEI 
 

A1 Mi az Önök intézményének / szervezetének működési szintje? 
1   −  települési       

2  −  kistérségi   
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3  −  megyei       

4  −  regionális       

5  −  országos       

6  −  nemzetközi       

9  −  NT/NV       
 

A2 Az Önök intézménye / szervezete milyen programokat, szolgáltatásokat biztosít a drog‐problémában 
érintett kliensek számára? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  kezelés  1  2  9 

2  −  megelőző‐felvilágosító szolgáltatás  1  2  9 

3  −  rehabilitáció  1  2  9 

4  −  reszocializáció – reintegráció  1  2  9 

5  −  alacsony küszöbű szolgáltatás  1  2  9 

6  −   
egyéb, éspedig: ………………………………………………………….. 

1  2  9 

 

AZ A3‐A4 KÉRDÉSEKET, CSAK AKKOR HA BIZTOSÍT AZ INTÉZMÉNY KEZELÉST (A2.1= 1)! 

A3 A következőken felsorolt egészségügyi ellátási kategóriákból milyen főbb tevékenységeket végeznek, milyen 
szolgáltatásokat nyújtanak? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
Egészségügyi ellátás  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  kórházi (osztályos) detoxikálás  1  2  9 
2  −  sürgősségi ellátás   1  2  9 
3  −  egyéb kórházi szakellátás (addiktológiai, pszichiátriai, mentálhigiénés 

vagy pszichoterápiás ellátás)  
1  2  9 

4  −  ambuláns detoxikálás   1  2  9 
5  −  egyéb ambuláns szakellátás (addiktológiai, pszichiátriai, 

mentálhigiénés vagy pszichoterápiás ellátás, rehabilitációt előkészítő 
program)  

1  2  9 

6  −  szubsztitúciós terápiák   1  2  9 
7  −   

egyéb,éspedig: .............................................................................. 
1  2  9 
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A4 És milyen főbb tevékenységeket végeznek a következőkben felsorolt szociális ellátási kategóriákból? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
Szociális ellátás  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  ápolás, gondozás (szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok otthona)  1  2  9 

2  −  nappali ellátás (szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 
melegedő)  

1  2  9 

3  −  átmeneti elhelyezés (szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhely)  

1  2  9 

4  −  szociális alapellátás (családsegítés/családi konzultáció, speciális 
alapellátási feladatok, étkeztetés, házi segítségnyújtás)  

1  2  9 

5  −   
egyéb, éspedig: ....................................................................... 

1  2  9 

 

AZ  A5 KÉRDÉST, CSAK AKKOR, HA VÉGEZ AZ INTÉZMÉNY MEGELŐZŐ‐FELVILÁGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁST (A2.2= 1)! 

A5 A megelőző‐felvilágosító szolgáltatáson belül milyen főbb tevékenységeket végeznek, milyen 
szolgáltatásokat nyújtanak? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  egyéni és/vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 
foglalkozások  

1  2  9 

2  −  interaktív edukációs foglalkozások   1  2  9 

3  −  támogató (szupportív) folyamatok biztosítása   1  2  9 

4  −  a motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása   1  2  9 

5  −  önismereti csoportok szervezése   1  2  9 

6  −  célcsoport‐szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, 
kulturális, droghasználati stb. megkülönböztetésekkel)  

1  2  9 

7  −  egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében)  1  2  9 

8  −  szülők, hozzátartozók bevonása   1  2  9 

9  −   
egyéb, éspedig: ....................................................................... 

1  2  9 

 

AZ A6 KÉRDÉST, CSAK AKKOR HA VÉGEZ AZ INTÉZMÉNY REHABILITÁCIÓT (A2.3 = 1)! 

A6 A rehabilitáción belül milyen főbb tevékenységeket végeznek, milyen szolgáltatásokat nyújtanak? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  bentlakásos hosszú terápiás rehabilitációs ellátás   1  2  9 
2  −  egészségügyi rehabilitáció   1  2  9 
3  −  utógondozás   1  2  9 
4  −   

egyéb, éspedig: ....................................................................... 
1  2  9 
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AZ A7 KÉRDÉST CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA VÉGEZNEK RESZOCIALIZÁCIÓT – REINTEGRÁCIÓT (A2.4 = 1) 

A7 A reszocializáción – reintegráción belül milyen főbb tevékenységeket végeznek, milyen szolgáltatásokat 
nyújtanak? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  reszocializációs program   1  2  9 

2  −  bentlakásos reintegráció (félutas házak)   1  2  9 

3  −  szenvedélybetegek lakóotthonban történő ellátása   1  2  9 

4  −  védett munkahely   1  2  9 

5  −   
egyéb, éspedig: ....................................................................... 

1  2  9 

 

AZ A8 KÉRDÉST CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA BIZTOSÍTANAK ALACSONY KÜSZÖBŰ ELLÁTÁST (A 2.5 = 1) 

A8 Az alacsony küszöbű ellátáson belül milyen főbb tevékenységeket végeznek, milyen szolgáltatásokat 
nyújtanak? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  tűcsere   1  2  9 

2  −  „Drop‐in” („Toppanj be”) központok   1  2  9 

3  −  megkereső tevékenység, utcai munka   1  2  9 

4  −  sorstárs segítés és edukáció   1  2  9 

5  −  önsegítő és érdekérvényesítő csoportok   1  2  9 

6  −  segélytelefon   1  2  9 

7  −  tanácsadás, konzultáció (pl. jogsegély szolgálat)   1  2  9 

8  −  biztonságos szórakozás (party szerviz)   1  2  9 

9  −   
egyéb, éspedig: ....................................................................... 

1  2  9 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

„B” BLOKK AZ ELTERELÉSSEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK 

A KÖVETKEZŐ HÁROM KÉRDÉST (B1 B2 B3) SORONKÉNT KÉRDEZD, ÉS KÓDOLD A LENTI TÁBLÁZATBA! 

B1 A felsoroltak közül milyen tevékenységeket végezhet az Önök intézménye / szervezete az eltereléssel 
kapcsolatban (mire van jogosultságuk)? 
 

B1 KÉRDÉST CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA AZ ADOTT TEVÉKENYSÉGET VÉGEZHETI (B1 MEGFELELŐ SORA 1)! 

B2 És ténylegesen is végeznek az eltereléssel kapcsolatban ilyen tevékenysége(ke)t? 
 

0 KÉRDÉST CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA AZ ADOTT TEVÉKENYSÉGET TÉNYLEGESEN VÉGZI (0 MEGFELELŐ SORA 1)! 

B3 Mióta végzi az intézmény/szervezet ez(eke)t a tevékenysége(ke)t? 

      B1  B2  B3 

   

 

1 – igen 
2 – nem 

 
8 – NT   9 ‐ NV 

1 – igen 
2 – nem 

 
8 – NT    9 ‐ NV 

ÉV, HÓ 
(hat számjeggyel) 

 
(NT/NV=999999) 

 
 

                        ÉV           HÓ 
1  –  előzetes állapotfelmérés                 

2  −  kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés                 
3  −  kábítószer‐használatot kezelő más ellátás                 
4  −  megelőző‐felvilágosító szolgáltatás                 

 

B4‐B6 KÉRDÉSEKET CSAK AKKOR, HA VÉGEZNEK AZ INTÉZMÉNYBEN ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉST (B2.1 = 1)! 

B4 Milyen módszerrel végzik az Önök intézményében az előzetes állapotfelmérést? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  pszichiátriai interjú  1  2  9 

2  −  addiktológiai interjú  1  2  9 

3  −  ASI  1  2  9 

4  −   
egyéb, éspedig: ....................................................................... 

1  2  9 

 

B5 Ha más intézmények, szervezetek számára is végeznek előzetes állapotfelmérést, van‐e  Önöknél 
kidolgozott eljárás az esetátadásra? 

1   −  van, és írásban is rögzítették        

2   −  van, a kialakult gyakorlat és kapcsolatok alapján, de nincs írásban rögzítve       

3  −   nincs, egyedileg történik       

4  −   nem végzik mások számára ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   0 előtti szűrés  

9  −  NT/NV       
 

B6 Milyen dokumentációt, illetve információt adnak át az elterelést végző intézménynek / szervezetnek? 
1   −  az elterelés típusát és a csoportba küldhetőséget       

2  −  ennél bővebb dokumentációt, információkat   
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9  −  NT/NV       
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B7‐B11 KÉRDÉSEKET CSAK AKKOR, HA NEM VÉGEZNEK AZ INTÉZMÉNYBEN ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉST 
(B2.1 = 2 )! A TÖBBIEK TOVÁBB A KÖVETKEZŐ „C” BLOKK–RA! 

B7 Kötöttek‐e együttműködési megállapodást olyan intézménnyel, ahol előzetes állapotfelmérést végeznek az 
Önök kliensei számára? 

1   −  igen       

2  −  nem∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   0   

9  −  NT/NV ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   0   
 

 B8 Az együttműködési megállapodás kitér‐e az esetátadás módjára (milyen információt kapnak, milyen 
formában stb.)? 

1   −  igen       

2  −  nem       

9  −  NT/NV       
 

B9 Milyen dokumentációt, illetve információkat kapnak az előzetes állapotfelmérést végező intézménytől? 
1   −  az elterelés típusát és a csoportba küldhetőséget       

2  −  ennél bővebb dokumentációt, információkat kapnak   
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9  −  NT/NV       
 

B10 Mindent összevetve, mennyire elégedettek az előzetes állapotfelmérést végező intézménnyel? 

      Teljes mértékben elégedettek  Részben igen, részben nem Egyáltalán nem elégedettek  NT/NV 

      1  2  3  9 
 

HA NEM (TELJESEN) ELÉGEDETTEK (B10 = 2 VAGY B10 = 3)! 

B11 Mi az oka annak, hogy nem (teljesen) elégedettek? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................
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„C” BLOKK AZ ELTERELÉS VÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

C1 Az(okon) a helyszín(eken), ahol Önök az elterelést végzik, adott‐e minden infrastrukturális feltétel 
(helyiségek, eszközök, egyéb felszerelések stb.) a zavartalan működéshez? Kérem, most csak arra az 
infrastruktúrára gondoljon, ami az elterelés végzéséhez szükséges? 

 
Teljes 

mértékben 
adott 

Részben igen, 
részben nem 

Egyáltalán 
nem adott 

NT/NV 

  1  2  3  9 

HA NEM (TELJESEN) ADOTT (C1 = 2 VAGY C1 = 3)! 

C2 Mi az, ami hiányzik, amire szükségük lenne? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

A KÖVETKEZŐ NÉGY KÉRDÉST (C3 C4 C5 C6) SORONKÉNT KÉRDEZD, ÉS KÓDOLD A LENTI TÁBLÁZATBA! 

Most az elterelésben dolgozó szakemberekről kérdezném 

C3 Dolgozik az Önök intézményében pszichiáter? És…? 

HA IGEN! 

C4 Hány … dolgozik Önöknél főmunkaidőben? 

C5 És hány … dolgozik Önöknél részmunkaidőben? 

C6 Hány … rendelkezik legalább ötéves tapasztalattal? 

      C3  C4  C5  C6 

   

 

1 – igen 
2 – nem 

 
9 ‐ NT/NV 

fő 
 

(NT/NV=99)
 

fő 
 

(NT/NV=99)
 

fő 
 

(NT/NV=99) 
 

1  –  pszichiáter         

2  −  addiktológus szakvizsgával rendelkező orvos         
3  −  pszichológus         
4  −  klinikai szakpszichológus         
5  −  mentálhigiénés szakember         
6  −  addiktológiai konzultáns         
7  −  szociális munkás         
8  −  lelkipásztor         
9  −  pszichopedagógus         
10  −  szociálpedagógus         
11  −  adminisztrátor         
12  −  pszichiáter         
13  −   

egyéb, éspedig: ........................................ 
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C7 Részt vesznek‐e az elterelésben önkéntesek? 
1   −  igen       

2  −  nem∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   C10‐re!   

9  −  NT/NV ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   C10‐re!   

C8 Hány önkéntes dolgozik Önöknél az elterelésben? 
   
 

 
Fő 

99  ‐  NT/NV 
 

C9 Milyen tevékenységeket végeznek az önkéntesek az elterelésben? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

2  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

3  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

 

C10 Az korábban részletezett személyi állomány megfelelő‐e ahhoz, hogy zavartalanul végezzék az elterelést? 

 
Teljes 

mértékben 
megfelelő 

Részben igen, 
részben nem 

Egyáltalán 
nem 

megfelelő 
NT/NV 

  1  2  3  9 
 

HA NEM (TELJESEN) MEGFELELŐ (C10 = 2 VAGY C10 = 3)! 

C11 Milyen szakemberre lenne még szükségük? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

 

C12 A jelenlegi kapacitássukkal ki tudják elégíteni az igényeket, tudnak‐e mindenkit fogadni, aki jelentkezik? 

 
Teljes 

mértékben 
igen 

Van, amikor 
igen, van, 
amikor nem 

Nem  NT/NV 

  1  2  3  9 
 

HA NEM (TELJES) MÉRTÉKBEN TUDJÁK KIELÉGÍTENI AZ IGÉNYEKET (C12 = 2 VAGY C12 = 3)! 

C13 Mit tesznek akkor, ha nem tudják kielégíteni az igényeket? Több válasz is adható! 
1   −  várólistára teszik a klienst       

2   −  átirányítják máshová       

3  −  egyéb, éspedig:…………………………………………………………………………………….       

9  −  NT/NV       
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C14 Reálisnak és indokoltnak tartja‐e az elterelést végző intézmények / szervezetek számára előírt működési 
feltételeket? 

      Teljes mértékben igen  Részben igen, részben nem  Nem  NT/NV 

      1  2  3  9 
 

HA NEM (TELJES) MÉRTÉKBEN (C14 = 2 VAGY C14 = 3)! 

C15 Mi az, amin változtatna? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   
...............................................................................................................................

 
 

 

   
...............................................................................................................................

 
 

 

   
...............................................................................................................................

 
 

 

 

C16 Az intézmény / szervezet havonta hány órában biztosít szupervíziót az elterelésben résztvevő szakemberek 
számára?  
   
 

 
óra 

99  ‐  NT/NV 
 

„D” BLOKK FINANSZÍROZÁS 

 

D1 Mekkora volt az intézmény / szervezet 2008. évi bevétele? 

     

                  forint     
 

    milliár
d 

    millió      ezer      egy 
       

 

999 999 999 −  NT/NV       
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D2 Kérem, becsülje meg, hogy a 2008. évi bevétel mekkora hányada származott az alábbi forrásokból? 

ÜGYELJ ARRA, HOGY A TÉTELEK KIADJÁK A 100 SZÁZALÉKOT! 

#1. KÁRTYALAP 

A) A források folyamatossága: 

 

A bevétel típusa  A bevételek mekkora hányada (%) 
 

Állandó (költségkeret, vagy utófinanszírozás) 
 

.................................................. % 
 

Pályázati, alkalmi 
 

.................................................. % 
 

Teljesítményhez kötött 
 

.................................................. % 
          Összesen:         100  % 

 
B) A forrás megnevezése  
 

A bevétel típusa  A bevételek mekkora hányada (%) 
 

Állami finanszírozói 
 
.............................................. % 

 
Önkormányzati 

 
.............................................. % 

 
Alapítványi 

 
.............................................. % 

Non‐profit 
 
Egyesületi, karitatív 

 
.............................................. % 

 
Adományozói 

 
.............................................. % 

 
Egyházi 

 
.............................................. % 

 
A megrendelő (piaci) 

 
.............................................. % 

Összesen:         100  % 

 

D3 Az intézmény / szervezet anyagi forrásai elegendőek‐e ahhoz, hogy zavartalanul végezzék az elterelést? 

    Igen, mindig  Többnyire igen  Többnyire nem Egyáltalán nem NT/NV 

    1  2  3  4  9 
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„E” BLOKK ÉRTÉKELÉS 

 

E1 Végez az Önök intézménye/ szervezete klienselégedettségi vizsgálatot az elterelésben résztvevők körében? 
1   −  igen       

2  −  nem ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   E4   

9  −  NT/NV ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   E4   
 

E2 Kitől kérnek visszajelzést? 
1  −  a kilenstől       

2  −  a kliens hozzátartozóitól       
3  −  mindkettőtől       
9  −  NT/NV      

 

E3 Milyen módszer(eke)t alkalmaznak a klienselégedettségi vizsgálat során? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  kérdőív  1  2  9 

2  −  Interjú/ beszélgetés  1  2  9 

3  −   
egyéb, éspedig: ....................................................................... 

1  2  9 

 

E4 Vizsgálja az Önök intézménye / szervezete az elterelés hatékonyságát?  
1   −  igen       

2   −  nem, még csak tervezik       

3  −  nem ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   „F” Blokk   

9  −  NT/NV ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   „F” Blokk   
 

E5 Kérjem, sorolja föl, hogy milyen objektív indikátorokat (mutatókat) alkalmaznak vagy fognak alkalmazni a 
hatékonyság vizsgálat során (pl. absztinencia)! 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 
..................................................................................................................................

 
   

2  − 
..................................................................................................................................

 
   

3  − 
..................................................................................................................................

 
   

4  − 
..................................................................................................................................

 
   

5  − 
..................................................................................................................................

 
   

99  −  NT/NV       
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CSAK HA MÁR KÉSZÜLT HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT (E4= 1) 

E6 Készült tanulmány a hatékonyságvizsgálat eredményéről? 
1   −  igen ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   E8   

2   −  nem, de már folyamatban van       

3  −  nem ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   „F” Blokk   

9  −  NT/NV ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   „F” Blokk   
 

HA FOLYAMATBAN VAN (E6= 2) 

E7 Mikorra, hány hónap múlva készül el? 
   
 

 
hónap 

99  ‐  NT/NV 
 

E8‐E9 KÉRDÉSEKET CSAK AKKOR, HA MÁR KÉSZÜLT HATÁSTANULMÁNY (E6= 1) 

E8 Elérhető a tanulmány interneten? 
1   −  igen       

2   −  nem       

 

E9 Kérem, adja meg a hatástanulmány pontos internetes elérhetőségét! 
   

..................................................................................................................................
 

 
 

 

HA A TANULMÁNY INTERNETEN NEM ELÉRHETŐ (E8 = 1), KÉRD EL A TANULMÁNYT ELEKTRONIKUS, VAGY KINYOMTATOTT 
FORMÁBAN! 
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„F” BLOKK SZOLGÁLTATÁSOK KLIENSKÖRE, SZAKMAI PROGRAMOK 

A következő kérdések az elterelésben résztvevő klienseikre, illetve a szakmai programokra 
vonatkoznak 
 

A KÖVETKEZŐ NÉGY KÉRDÉST (F1 F2 F3 F4) SORONKÉNT KÉRDEZD, ÉS KÓDOLD A LENTI TÁBLÁZATBA! AZ F3 F4 KÉRDÉSEKET AZ 
ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉSNÉL (1. SOR) NEM KELL KÉRDEZNI)! CSAK AZOKRA A TEVÉKENYSÉGEKRE KELL RÁKÉRDEZNI, 
AMIKET AZ INTÉZMÉNY / SZERVEZET VÉGEZ! 

F1 Hány kliensük volt 2008‐ban a felsorolt tevékenységi területeken? Ha nem tudja pontosan, kérem, becsülje 
meg. ÉS…? 

F2 Hogyan változott a kliensforgalom 2009‐ben a tavalyi év azonos időszakához képest? Kérem, becsülje meg.  

 F3 Milyen arányban fejezik be sikeresen az elterelést a kliensek (azaz szerzik meg a hatósági igazolást)? Ha nem 
tudja pontosan, becsülje meg. 

F4 Az elmúlt 2‐3 évet tekintve hogyan változott az elterelést sikeresen befejezők aránya? Kérem, becsülje meg.  

      F1  F2  F3  F4 

   

 

fő 
 

(NT/NV=999)
 

1 – nőtt 
2 – nem 
változott 

3 – csökkent
 

9 ‐ NT/NV 

% 
 

(NT/NV=999) 
 

1 – nőtt 
2 – nem 
változott 

3 – csökkent
 

9 ‐ NT/NV 
1  –  Előzetes állapotfelmérés 

………. fő       

2  −  Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 
………. fő    ………. %   

3  −  Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás 
………. fő    ………. %   

4  −  Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás 
………. fő    ………. %   

 

F5 Az elterelésben résztvevő összes kliensüket tekintve, körülbelül mekkora a szolgáltatót váltók aránya (akik 
átmennek más intézménybe / szervezethez)? 
 

   

 

% 
 

(NT/NV=999) 
 

  −  Szolgáltatatót váltók aránya 
………. % 

 

HA VANNAK SZOLGÁLTATÓT VÁLTÓ KLIENSEK (F5> 0) 

F6 Tapasztalataik szerint milyen okokra vezethető vissza, ha a kliensek szolgáltatót váltanak (átmennek 
máshová)? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 
...............................................................................................................................

 
   

2  − 
...............................................................................................................................

 
   

3  − 
...............................................................................................................................

 
   

4  − 
...............................................................................................................................

 
   

5  − 
...............................................................................................................................

 
   

99  −  NT/NV       
 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

KÁBÍTÓSZER‐FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS 
 

EZT AZ ALBLOKKOT( KÉRDÉSEKET) CSAK AKKOR KELL KÉRDEZNI, HA VÉGEZNEK KÁBÍTÓSZER‐FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ 

KEZELÉST (B2.2= 1 ! ) 
A TÖBBIEK TOVÁBB AZ F16. KÉRDÉS ELŐTTI SZŰRÉSRE 

 

F7 Van‐e valamilyen feltétel a kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés igénybevételekor, amit a klienseknek 
teljesíteni kell (pl. szermentesség, korhatár, biztosítási jogviszony stb.) 

1   −  van       

2  −  nincs∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   F9   

9  −  NT/NV ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   F9   
 

F8 Milyen feltételeket kell a klienseknek teljesíteniük? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  −  szermentesség  1  2  9 

2  −  korhatár  1  2  9 

3  −  biztosítási jogviszony  1  2  9 

4  −  egyéb, éspedig: .......................................................................  1  2  9 
 
 

F9 Mi volt a a kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés elindításának motivációja (a problematikus kiinduló 
helyzet rövid, tényeken, adatokon alapuló leírása; az érintett célcsoportok meghatározása stb.)? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................
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F10 Kérem, röviden mutassa be a kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés  programjuk / terápiájuk általános 
célját, alapkoncepcióját, elméleti hátterét. 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F11 Kérem, röviden ismertesse a kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés  programjuk / terápiájuk specifikus 
céljait! 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

2  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

3  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

4  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

5  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F12 Kérem, röviden ismertesse a specifikus célok elméleti hátterét és kapcsolódásukat az általános célhoz. 

MINDEN F11 KÉRDÉSBEN EMLÍTETT SPECIFIKUS CÉL ESETÉN MEGVÁLASZOLANDÓ! PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

2  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

3  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

4  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

5  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 
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F13 Kérem, ismertesse a tevékenység várható eredményeit (hatását a célcsoportra) specifikus célonként. 
(Mikor tekinti a programgazda eredményesnek a programot?)  

MINDEN F11 KÉRDÉSBEN EMLÍTETT SPECIFIKUS CÉL ESETÉN MEGVÁLASZOLANDÓ! PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

2  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

3  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

4  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

5  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F14 Milyen szemléleti irányokat alkalmaznak? Kérem, sorolja fel.  

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F15 Milyen (kezelési) módszereket alkalmaznak a a kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés keretében? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  gyógyszeres terápia  1  2  9 
2  −  egyéni és / vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 

foglalkozások 
1  2  9 

3  −  támogató (supportív) folyamatok biztosítása  1  2  9 
4  −  a gyógyulási motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása 1  2  9 
5  −  terápiás közösség modell  1  2  9 
6  −  egyéni pszichoterápia‐konzultáció       
7  −  családterápia, hozzátartozói csoport       
8  −  szocioterápia, foglalkoztatás terápia  1  2  9 
9  −   

egyéb módszer, éspedig: ............................................................... 
1  2  9 

 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

KÁBÍTÓSZER‐HASZNÁLATOT KEZELŐ MÁS ELLÁTÁS 

EZT AZ ALBLOKKOT( KÉRDÉSEKET) CSAK AKKOR KELL KÉRDEZNI, HA VÉGEZNEK KÁBÍTÓSZER‐HASZNÁLATOT KEZELŐ MÁS 
ELLÁTÁST (B2.3= 1 )!  
A TÖBBIEK TOVÁBB A F25 KÉRDÉS ELŐTTI SZŰRÉSRE! 

F16 Van‐e valamilyen feltétel a kábítószer‐használatot kezelő más ellátás igénybevételekor, amit a klienseknek 
teljesíteni kell (pl. szermentesség, korhatár, biztosítási jogviszony stb.) 

1   −  van       

2  −  nincs∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   F18   

9  −  NT/NV ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   F18   
 

F17 Milyen feltételeket kell a klienseknek teljesíteniük? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  szermentesség  1  2  9 

2  −  korhatár  1  2  9 

3  −  biztosítási jogviszony  1  2  9 

4  −   
egyéb, éspedig: ....................................................................... 

1  2  9 

 

F18 Mi volt a kábítószer‐használatot kezelő más ellátás elindításának motivációja (a problematikus kiinduló 
helyzet rövid, tényeken, adatokon alapuló leírása; az érintett célcsoportok meghatározása stb.)? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................
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F19 Kérem, röviden mutassa be a kábítószer‐használatot kezelő más ellátás programjuk / terápiájuk általános 
célját, alapkoncepcióját, elméleti hátterét. 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F20 Kérem, röviden ismertesse a kábítószer‐használatot kezelő más ellátás programjuk / terápiájuk specifikus 
céljait! 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

2  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

3  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

4  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

5  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F21 Kérem, röviden ismertesse a specifikus célok elméleti hátterét és kapcsolódásukat az általános célhoz. 

MINDEN F20 KÉRDÉSBEN EMLÍTETT SPECIFIKUS CÉL ESETÉN MEGVÁLASZOLANDÓ! PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

2  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

3  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

4  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

5  − 

...............................................................................................................................
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F22 Kérem, ismertesse a tevékenység várható eredményeit (hatását a célcsoportra) specifikus célonként. 
(Mikor tekinti a programgazda eredményesnek a programot?)  

MINDEN F20 KÉRDÉSBEN EMLÍTETT SPECIFIKUS CÉL ESETÉN MEGVÁLASZOLANDÓ! PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

2  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

3  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

4  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

5  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F23 Milyen szemléleti irányokat alkalmaznak? Kérem, sorolja fel.  

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F24 Milyen (kezelési) módszereket alkalmaznak a kábítószer‐használatot kezelő más ellátás keretében? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  gyógyszeres terápia  1  2  9 
2  −  egyéni és / vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 

foglalkozások 
1  2  9 

3  −  támogató (supportív) folyamatok biztosítása  1  2  9 
4  −  a gyógyulási motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása 1  2  9 
5  −  terápiás közösség modell  1  2  9 
6    egyéni pszichoterápia‐konzultáció       
7    családterápia, hozzátartozói csoport       
8  −  szocioterápia, foglalkoztatás terápia  1  2  9 
9  −   

egyéb módszer, éspedig: ............................................................... 
1  2  9 

 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

MEGELŐZŐ‐FELVILÁGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁS 

EZT AZ ALBLOKKOT( KÉRDÉSEKET) CSAK AKKOR KELL KÉRDEZNI, HA VÉGEZNEK MEGELŐZŐ‐FELVILÁGOSÍTÓ 

SZOLGÁLTATÁST (B2.4= 1 )!  
A TÖBBIEKNEK UGRÁS AZ F34. KÉRDÉSRE 

F25 Van‐e valamilyen feltétel a megelőző‐felvilágosító szolgáltatás igénybevételekor, amit a klienseknek 
teljesíteni kell (pl. szermentesség, korhatár stb.) 

1   −  van       

2  −  nincs∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   F27   

9  −  NT/NV ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   F27   
 

F26 Milyen feltételeket kell a klienseknek teljesíteniük? 

TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES! OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGEKET 

   
  Választja 

Nem 
választja 

NT/NV 

1  –  szermentesség  1  2  9 

2  −  korhatár  1  2  9 

4  −   
egyéb, éspedig: ....................................................................... 

1  2  9 

 

F27 Mi volt a megelőző‐felvilágosító szolgáltatás elindításának motivációja (a problematikus kiinduló helyzet 
rövid, tényeken, adatokon alapuló leírása; az érintett célcsoportok meghatározása stb.)? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F28 Kérem, röviden mutassa be a szolgáltatás általános célját, alapkoncepcióját, elméleti hátterét. 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................
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F29 Kérem, röviden ismertesse a szolgáltatás specifikus céljait! 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

2  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

3  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

4  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

5  − 

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F30 Kérem, röviden ismertesse a specifikus célok elméleti hátterét és kapcsolódásukat az általános célhoz. 

MINDEN F29 KÉRDÉSBEN EMLÍTETT SPECIFIKUS CÉL ESETÉN MEGVÁLASZOLANDÓ! PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1   

...............................................................................................................................

 

 
 

2   

...............................................................................................................................

 

 
 

3   

...............................................................................................................................

 

 
 

4   

...............................................................................................................................

 

 
 

5   

...............................................................................................................................

 

 
 

 

F31 Kérem, ismertesse a tevékenység várható eredményeit (hatását a célcsoportra) specifikus célonként. 
(Mikor tekinti a programgazda eredményesnek a programot?)  

MINDEN F29 KÉRDÉSBEN EMLÍTETT SPECIFIKUS CÉL ESETÉN MEGVÁLASZOLANDÓ! PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

1   

...............................................................................................................................

 

 
 

2   

...............................................................................................................................

 

 
 

3   

...............................................................................................................................

 

 
 

4   

...............................................................................................................................

 

 
 

5   

...............................................................................................................................
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F32 Milyen szemléleti irányokat alkalmaznak? Kérem, sorolja fel.  

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

 
 

F33 Milyen módszereket alkalmaznak a szolgáltatás keretében?  

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

 

MINDENKITŐL 

F34 A kutatás célja olyan javaslatok kidolgozása, melyek segítenek abban, hogy az elterelés eredményesebben 
működhessen a jövőben. Van‐e olyan észrevétele, javaslata, ami elősegítené az elterelés eredményességének 
javulását? 

PONTOSAN JEGYEZD LE A VÁLASZT 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

   

...............................................................................................................................

 

 
 

 

TÖLTSD KI AZ INTERJÚALANY ADATAIT 

Név:…………………………………... 
 

Beosztás:……………………………. 
 

Telefonszám:……………………….. 
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KÖSZÖND MEG A VÁLASZADÁST! 
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A SZAKEMBEREK KÖRÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLAT KÉRDŐÍVE 

A válaszadás nem kötelező! 
 

Tisztelt Válaszadó! 
 

Az EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. egy országos kutatást végez az 
elterelés eredményességéről, melynek keretében 400 szakember véleményét, tapasztalatait 
kérdezzük meg az eltereléssel kapcsolatban. A kutatás célja olyan javaslatok kidolgozása, melyek 
segítenek abban, hogy az elterelés eredményesebben működhessen a jövőben.  
 

Arra kérjük, hogy kérdőívünk kitöltésével Ön is vegyen részt a kutatásban. A kérdőív kitöltése 
névtelen és önkéntes. Válaszait a számok bekarikázásával vagy aláhúzással jelölje, illetve írja a 
kipontozott részre.  
 

  Köszönjük, hogy segíti a munkánkat! 
 
1. Milyen tevékenységeket végezhet Ön az eltereléssel kapcsolatban (mire van jogosultsága), és 
abból mit végez ténylegesen? 

Tevékenység  Jogosultság 
1 – igen     2 – nem 

Végez‐e ténylegesen? 
1 – igen     2 – nem 

a) Előzetes állapotfelmérés  1          2  1          2 
b) Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés  1          2  1          2 
c) Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás  1          2  1          2 
d) Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás  1          2  1          2 
 
2. Milyen végzettséggel / végzettségekkel rendelkezik Ön és mekkora gyakorlattal rendelkezik az 
adott szakterületen? Kérem, csak azokra a végzettségekre gondoljon, amik relevánsak az elterelés 
szempontjából! 
 

Végzettség megnevezése        Szakmai gyakorlat  
 
…………………………………….      ……………………………………  év  
 
…………………………………….      ……………………………………  év 
 
…………………………………….      ……………………………………  év 
 
3. Teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben dolgozik ebben az intézményben / ennél a 
szervezetnél?  
1 ‐ teljes munkaidőben 
2 ‐ részmunkaidőben 
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4. Hány elterelésben résztvevő kliense volt 2008‐ban? (Ha nem tudja a pontos számot, becsülje 
meg.)  
 
………………………………… fő 
 
5. Az Ön véleménye szerint mikor tekinthető az elterelés eredményesnek? Mik az eredményes 
elterelés kritériumai a megelőző‐felvilágosító szolgáltatás, a kábítószer‐függőséget gyógyító 
szolgáltatás, kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében?  
 

A) Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében: …………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
B) Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében: ………………………………………………..… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………..…..…… 
 
C) Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében: ……………………………………….……….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………  ……………………..…… 
 
6. Mennyire tartoznak hozzá az elterelés eredményességéhez a következő szempontok a 
különböző elterelés típusokban? Kérem, mindegyik szempont esetében osztályozzon ötfokozatú 
skálán: az 5‐ös jelentse, hogy nagymértékben, az 1‐es jelentse, hogy egyáltalán nem.  
 

 

Szempontok 
Megelőző‐
felvilágosító 
szolgáltatás 

Kábítószer‐
függőséget 
gyógyító 
kezelés 

Kábítószer‐
használatot 
kezelő más 
ellátás 

1  igazolás megszerzése  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
2  bizalmi kapcsolat kiépítése a klienssel  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
3  a szerfogyasztás csökkenése  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
4  absztinencia elérése   1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
5  a kliens motiválása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
6  a kliens felismerése, hogy problémát okoz 

számára a szerhasználat 
1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 

7  a kliens drogokkal kapcsolatos szemléletének 
megváltozása 

1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 

8  a kliens fizikai állapotának javulása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
9  a kliens lelki állapotának javulása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
10  a kliens kapcsolatteremtési készségeinek javulása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
11  a kliens szociális kapcsolatainak javulása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
12  a kliens kapcsolatba kerül az ellátórendszerrel, így 

szükség esetén tudja, hogy hová fordulhat 
segítségért 

1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
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13  a kliens problémakezelési, konfliktuskezelési 
készségeinek javulása 

1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 

 
7. Tapasztalatai szerint mennyire sikerül elérni ezeket a célokat a különböző elterelés típusokban? 
Kérem, osztályozzon ismét ötfokozatú skálán: az 5‐ös jelentse, hogy nagymértékben, az 1‐es 
jelentse, hogy egyáltalán nem.  
 

 

Szempontok 
Megelőző‐
felvilágosító 
szolgáltatás 

Kábítószer‐
függőséget 
gyógyító 
kezelés 

Kábítószer‐
használatot 
kezelő más 
ellátás 

1  igazolás megszerzése  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
2  bizalmi kapcsolat kiépítése a klienssel  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
3  a szerfogyasztás csökkenése  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
4  absztinencia elérése  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
5  a kliens motiválása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
6  a kliens felismerése, hogy problémát okoz 

számára a szerhasználat 
1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 

7  a kliens drogokkal kapcsolatos szemléletének 
megváltozása 

1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 

8  a kliens fizikai állapotának javulása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
9  a kliens lelki állapotának javulása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
10  a kliens kapcsolatteremtési készségeinek javulása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
11  a kliens szociális kapcsolatainak javulása  1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 
12  a kliensnek olyan kapcsolata alakul ki az 

ellátórendszerrel, hogy szükség esetén 
valószínűleg segítséget kér 

1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 

13  a kliens problémakezelési, konfliktuskezelési 
készségeinek javulása 

1  2  3  4  5    1  2  3  4  5    1  2  3  4  5 

 
8. Mekkorára becsüli az eredményes és eredménytelen elterelések arányát az intézményben / 
szervezetnél?  
 

A) Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 
 
Eredményes:              % 
 

‐1 – nem végzik 

B) Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás 
 
Eredményes:              % 
 

‐1 – nem végzik 

C) Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás 
 
Eredményes:              % 
 

‐1 – nem végzik 

 
9. Melyek a leggyakoribb okai annak, ha eredménytelen az elterelés? Több választ is megjelölhet!  
1 ‐ a kliens motiválatlansága 
2 ‐ nem a megfelelő elterelés típusba került a kliens 
3 ‐ nem hatásosak az esetében az alkalmazott módszerek 
4 ‐ egyéb, éspedig: ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………...........................................……………… 
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10. Van‐e ebben az intézményben / ennél a szervezetnél olyan szakmai program vagy protokoll, 
ami alapján végzik az elterelést? 
1 – van   
2 – nincs  (ugorjon a 13. kérdésre!) 
0 – nem tudja  (ugorjon a 13. kérdésre!) 
 
Ha van program / protokoll: 
  11. Megítélése szerint mennyire ismeri Ön ezt a programot / protokollt?  
  1 – nagyon alaposan ismeri 
  2 – csak nagyvonalakban ismeri 
  3 – nem ismeri 
 
12.a Milyen elméleti vagy gyakorlati megfontolás miatt végzik ezt a programot / protokollt? 
 
  …………………………………………………………………………………………..…… 
 
  ……………………………………………………………………   00 – nem tudja 
 
 
  12.b Önöknek pontosan követniük kell ezt a programot / protokollt, vagy részben a saját 
  szakmai döntésük alapján végzik az elterelést? 
  1 ‐ szigorúan követniük kell a programot 
  2 – csak az elveit kell követni 
  3 – maguk dönthetnek arról, hogy követik‐e vagy nem 
 
13. AZ ELTERELÉS MÓDSZEREI 
13.A. Folyik az Önök intézményénél / szervezeténél kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés? 
1 – igen    
2 – nem  (ugorjon a 13.B kérdésre!) 
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13.A.1 Milyen módszereket alkalmaznak a kábítószer függőséget gyógyító kezelés során? Többet is 
megjelölhet! 
    Tevékenység  1 – igen      

2 – nem 

1  − 
egyéni és/vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 
foglalkozások  

1          2 

2  −  interaktív edukációs foglalkozások   1          2 
3  −  támogató (szupportív) folyamatok biztosítása   1          2 
4  −  a (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása   1          2 
5  −  önismereti csoportok szervezése   1          2 

6  − 
célcsoport‐szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, 
kulturális, droghasználati stb. megkülönböztetésekkel)  

1          2 

7  −  egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében)  1          2 
8  −  szülők, hozzátartozók bevonása   1          2 
9  –  gyógyszeres terápia  1          2 
10  –  önsegítő közösség  1          2 
11  –  egyéni pszichoterápia‐konzultáció  1          2 
12  –  szocioterápia, foglalkoztatás terápia  1          2 

13  − 
 
egyéb, éspedig:………………………………………….. 

1          2 

13.B. Folyik az Önök intézményénél / szervezeténél kábítószer‐használatot kezelő más ellátás? 
1 – igen    
2 – nem  (ugorjon a 13.C kérdésre!) 
 
13.B.1 Milyen módszereket alkalmaznak a kábítószer‐használatot kezelő más ellátás során? Többet 
is megjelölhet! 
    Tevékenység  1 – igen      

2 – nem 

1  − 
egyéni és/vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 
foglalkozások  

1          2 

2  −  interaktív edukációs foglalkozások   1          2 
3  −  támogató (szupportív) folyamatok biztosítása   1          2 
4  −  a (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása   1          2 
5  −  önismereti csoportok szervezése   1          2 

6  − 
célcsoport‐szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, 
kulturális, droghasználati stb. megkülönböztetésekkel)  

1          2 

7  −  egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében)  1          2 
8  −  szülők, hozzátartozók bevonása   1          2 
9  –  gyógyszeres terápia  1          2 
10  –  önsegítő közösség  1          2 
11  –  egyéni pszichoterápia‐konzultáció  1          2 
12  –  szocioterápia, foglalkoztatás terápia  1          2 

13  − 
 
egyéb, éspedig:………………………………………….. 

1          2 

13.C. Folyik az Önök intézményénél / szervezeténél megelőző‐felvilágosító szolgáltatás? 
1 – igen    
2 – nem  (ugorjon a 14. kérdésre!) 
 
13.C.1 Milyen módszereket alkalmaznak a megelőző‐felvilágosító szolgáltatás során? Többet is 
megjelölhet! 
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    Tevékenység  1 – igen      
2 – nem 

1  − 
egyéni és/vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és 
foglalkozások  

1          2 

2  −  interaktív edukációs foglalkozások   1          2 
3  −  támogató (szupportív) folyamatok biztosítása   1          2 
4  −  a (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása   1          2 
5  −  önismereti csoportok szervezése   1          2 

6  − 
célcsoport‐szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, 
kulturális, droghasználati stb. megkülönböztetésekkel)  

1          2 

7  −  egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében)  1          2 
8  −  szülők, hozzátartozók bevonása   1          2 
9  –  önsegítő közösség  1          2 
10  –  egyéni pszichoterápia‐konzultáció  1          2 
11  –  szocioterápia, foglalkoztatás terápia  1          2 

12  – 
 
egyéb, éspedig:………………………………………….. 

1          2 

 
14. Vannak‐e olyan speciális módszereik, amelyekkel az alulmotivált kliensek motivációját 
fejlesztik? Ha vannak, kérem, írja le röviden, hogy mik ezek a módszerek. 
 
1 – vannak, éspedig: ……………………………………………….......………………………………… 
 
…………………………………………………………................................................…………………  
0 ‐ nincsenek 
 
15. Mindent összevetve mennyire tartja eredményesnek az intézményüknél / szervezetüknél 
alkalmazott módszereket? Kérem, osztályozzon ötfokozatú skálán: az 5‐ös jelentse, hogy 
nagymértékben, az 1‐es jelentse, hogy egyáltalán nem. 
 
        1  2  3  4  5 
 
16. Az Ön tapasztalatai szerint a kliensek mikor tekintik eredményesnek az elterelést?  
 
A) Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében: …………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
 
…………………………………….............................................................…………… 0  – nem végez 
 
B) Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében: ………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………….............................................................…………… 0  – nem végez 
 
C) Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében: ……………………………………….……….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………….............................................................…………… 0  – nem végez 
 
17. Kérem, jellemezze az elterelésben résztvevő kliensek motiváltságát és együttműködési 
hajlandóságát ötfokozatú skálán, ahol az 5‐ös azt jelenti, hogy a kliensek nagyon motiváltak, illetve 
nagyon együttműködők, az 1‐es pedig, hogy egyáltalán nem. (0  – nem végez) 

  Motiváltság 
Együttműködési 
hajlandóság 

A) Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelésben résztvevők   1  2  3  4  5       0    1  2  3  4  5       0 
B) Kábítószer‐használatot kezelő más ellátásban 
résztvevők 

1  2  3  4  5       0  1  2  3  4  5       0 

C) Megelőző‐felvilágosító szolgáltatásban résztvevők  1  2  3  4  5       0    1  2  3  4  5       0 
 
18. Készül‐e Önöknél személyre szabott fejlesztési terv (vagy hasonló tartalmú dokumentum) az 
elterelésben résztvevő kliensek esetében? 
1 – igen, minden elterelésben résztvevő kliens esetében 
 

2 – csak bizonyos kliensek esetében, éspedig: 
.......................................................................................... 
3 – nem  (ugorjon a 20. kérdésre!) 
0 – nem tudja  (ugorjon a 20. kérdésre!) 
 
Ha készül fejlesztési terv (vagy hasonló tartalmú dokumentum): 

19. A kliensekkel közösen történik a célok kitűzése? 
 1 – igen, teljes mértékben 
 2 – részben igen, részben nem 

    3 – nem  
20. Az Önök intézményében / szervezeténél van‐e lehetőség arra, hogy figyelembe vegyék a 
kliensek egyéni igényeit, problémáit? Módjukban áll‐e figyelembe venni az egyéni igényeket az 
alábbi területeken? 
 

a) az időbeosztás (mikor kell megjelennie) a kliens számára is megfelelő legyen 
 

    1 – mindig     2 – többnyire     3 – nem 
 

b) csoportba kerülés / egyéni terápia (a kliens választhat‐e, ha ezt az előzetes állapotfelmérés 
eredménye lehetővé teszi)   
 

1 – mindig     2 – többnyire     3 – nem 
 

c) a kliens számára leginkább alkalmas módszerek használata    
   

1 – mindig     2 – többnyire     3 – nem 
 
Egyéb szempontok, területek, amiben alkalmazkodni tudnak a kliensek igényeihez: 
 
………………………………………………………………..………………………………………….. 
 
21.A Vannak szabályok, amiket a klienseknek be kell tartaniuk az elterelés alatt? 
 

1 – vannak, éspedig: ……………………………………………….......………………………………… 
 
…………………………………………………………................................................…………………  
0 ‐ nincsenek 
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Ha vannak szabályok, amiket a klienseknek be kell tartaniuk az elterelés alatt: 
21.B Ezeket a szabályokat előre tisztázzák a kliensekkel? 
1 – igen 
2 – nem   21.B.1. Mi az oka annak, hogy nem tisztázzák előre a szabályokat  
      a kliensekkel? 
 

........................................................................................................... 
 
........................................................................................................... 

21.C Vannak szabályok, amiket a klienseknek be kell tartaniuk a foglalkozások / kezelések idején? 
 

1 – vannak, éspedig: ……………………………………………….......………………………………… 
 
…………………………………………………………................................................…………………  
0 ‐ nincsenek 
 
22. Előfordul‐e Önöknél, hogy ha a kliens nem tud személyesen megjelenni, de telefonon beszél az 
elterelést végzőkkel, akkor így is leigazolják azt az alkalmat?   

 
1 – igen   2 – csak kivételes esetben  3 – nem 

23. Mennyire gyakori, hogy bizonyos kliensekkel nem (mindig) lehet hatékonyan kitölteni a 
kéthetenkénti 2 órát, vagy heti 60 percet? Kérem, osztályozzon 1‐5‐ig, az 5‐ös jelentse, hogy 
nagyon gyakori, az 1‐es, hogy egyáltalán nem gyakori.  
 
A) Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés estében:  1    2    3    4    5    0 – nem végzi 
 
B) Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében:  1    2    3    4    5    0 – nem végzi 
 
C) Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében:   1    2    3    4    5    0 – nem végzi 
 
24. Előröl kezdik‐e az elterelést, ha a kliens 30 napnál hosszabb ideig hiányzik? 
   
A) Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés esetében:   
 
1 – igen     2 – ha elfogadható indoka van a hiányzásnak, akkor nem      3 – nem     0 – nem végzik 
 
B) Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás esetében: 
 
1 – igen     2 – ha elfogadható indoka van a hiányzásnak, akkor nem      3 – nem     0 – nem végzik 
 
C) Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás esetében: 
   
1 – igen     2 – ha elfogadható indoka van a hiányzásnak, akkor nem      3 – nem     0 – nem végzik 
 
25. Hogyan értékelik és dokumentálják a kliens részvételét és előrehaladását az elterelés ideje 
alatt?  
 
……………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
……………………………………………………………………………………………..…………….. 
 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

320

……………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
26.A. Az(okon) a helyszín(eken), ahol Önök az elterelést végzik, adott‐e minden infrastrukturális 
feltétel (helyiségek, eszközök, egyéb felszerelések stb.) a zavartalan működéshez? Kérem, most 
csak arra az infrastruktúrára gondoljon, ami az elterelés végzéséhez szükséges. 
 
1 – igen, teljes mértékben   2 – részben igen, részben nem     3 – nem 

↓         ↓ 
        26.B. Mi az, ami hiányzik, amire szükségük lenne? 
 

........................................................................................................ 
 

........................................................................................................ 
 
27.A. Az Önök intézményének / szervezetének személyi állománya megfelelő‐e ahhoz, hogy 
zavartalanul végezzék az elterelést? 
 
1 – igen, teljes mértékben   2 – részben igen, részben nem     3 – nem 

↓         ↓ 
        27.B. Milyen szakemberre lenne még szükségük? 
 

........................................................................................................ 
 

........................................................................................................ 
 
28. Előfordult‐e már az Önök intézményében / szervezeténél, hogy kapacitáshiány miatt 
átmenetileg olyan szakember is végzett elterelést, aki az előírt végzettséggel nem, de megfelelő 
szakmai tapasztalattal rendelkezett? 
1 – igen    
2 – nem  
0 – nem tudja 
 

29.A. Reálisnak és indokoltnak tartja‐e az elterelést végző intézmények / szervezetek számára 
előírt működési feltételeket? 
1 – igen, teljes mértékben   2 – részben igen, részben nem     3 – nem 
0 – nem tudja  ↓         ↓ 
                             29.B. Mi az, amin változtatna? 
 

........................................................................................................ 
 

......................................................................................................... 
 
30. Az intézmény / szervezet havonta hány órában biztosít szupervíziót az elterelésben résztvevő 
szakemberek számára?  
 

……………………… óra  999 – nem tudja 
 
31. Hogyan történik az elterelés végén az elbocsátás? (van‐e pl. újabb állapotfelmérés, vizeletteszt 
stb.) 
 

..............................………………………………………………………………………..…………….. 
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……………………………………………………………………………..…………………….....…… 
 

……………………………………………………………………………..……………………...…..… 
 
32.A. Végeznek‐e klienselégedettségi vizsgálatot az elterelésben résztvevők körében? 
2 – nem        1 ‐ igen 
                      ↓ 
          32.B. Kitől kérnek visszajelzést? 
1 ‐ a klienstől  
2 ‐ a kliens hozzátartozóitól   
3 ‐ mindkettőtől 
    
          32.C. Milyen módszer(eke)t alkalmaz? Több válasz is adható.  

    Módszerek  1 – igen     2 – nem 
1  −  kérdőív   1          2 
2  −  interjú/beszélgetés   1          2 
3  −   

egyéb, éspedig………………………….. 
1          2 

 
33.A. Vizsgálják‐e az elterelés hatékonyságát?  
3 ‐ nem     2 ‐ még csak tervezik     1‐ igen  
             ↓                    ↓ 
      33.B. Kérjem, sorolja föl, hogy milyen objektív indikátorokat (mutatókat)  
    alkalmaznak vagy fognak alkalmazni! (pl. absztinencia)  
 

      ..............................................................................................................................  
      ..............................................................................................................................  

 
34. Az elterelés eredményességét vizsgáló kutatás során készültek mélyinterjúk elterelést végző 
szakemberekkel. Az interjúalanyok megfogalmaztak néhány olyan javaslatot, amiről szeretnénk 
megkérdezni az Ön véleményét is.  
 
34.1 1. Javaslat: Szükséges lenne az elterelésben használatos módszerek egységesítésére a szakmai 
színvonal növelése érdekében. Ön ezzel... 
 
1 –  teljes mértékben egyetért    2 – részben egyetért    3 – nem ért egyet 
    
34.1.a. Kérem, indokolja meg a véleményét!  
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
34.2  2.  Javaslat:  Az  egységes  6  hónap  helyett  differenciáltabb  legyen  az  időkeret  a  különböző 
elterelés  típusokban  (rövidebb  a megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásban,  hosszabb  a  kábítószer‐
függőséget gyógyító kezelésben és a kábítószer‐használatot kezelő más ellátásban). 
 
1 –  teljes mértékben egyetért    2 – részben egyetért    3 – nem ért egyet 
    
34. 2.a. Kérem, indokolja meg a véleményét!  
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.................................................................................................................................................................. 
34.3 3. Javaslat: Az elterelés differenciáltabb legyen aszerint, hogy első vagy többedik elterelése‐e 
a kliensnek.  
1 – igen, teljes mértékben   2 – részben igen, részben nem    3 – nem 
    
34.3.a. Kérem, indokolja meg a véleményét!  
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
35. Végeznek‐e, vagy végeztek‐e korábban ebben az intézményben / ennél a szervezetnél, ahol 
dolgozik, az eltereléssel kapcsolatban olyan tevékenységet, amihez (még) nem volt meg a 
jogosultságuk? Több válasz is megjelölhető! 
 
a) Előzetes állapotfelmérés   

1 – korábban végeztek  2 – jelenleg végeznek    0 – nem  
 
b) Kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 

1 – korábban végeztek  2 – jelenleg végeznek    0 – nem  
 
c) Kábítószer‐használatot kezelő más ellátás 

1 – korábban végeztek  2 – jelenleg végeznek    0 – nem  
 
d) Megelőző‐felvilágosító szolgáltatás 

1 – korábban végeztek  2 – jelenleg végeznek    0 – nem  
 
A 36. kérdést csak akkor töltse ki, ha végeznek előzetes állapotfelmérést. 
 
36.A. Ön minden jelentkező kliensnél elvégzi az előzetes állapotfelmérést, vagy csak azoknál, akik 
ebben az intézményében / szervezeténél maradnak és itt vesznek részt az elterelésben?  
 
1 – csak azoknál, akik maradnak     2 – mindenkinél       
              ↓ 
36.B. Van‐e kidolgozott eljárás az esetátadásra?  
1 – van és írásban is rögzítették  
2 – van, a kialakult gyakorlat és kapcsolatok alapján, de nincs írásban rögzítve 
3 – nincs, egyedileg történik 
 
36.C. Milyen dokumentációt, illetve információt ad át az elterelést végző intézménynek / 
szervezetnek?  
1 – az elterelés típusát és a csoportba küldhetőséget 
2 – ennél bővebb dokumentációt, információkat ad át 
 
 
 
 
 
 
37. A kutatás célja olyan javaslatok kidolgozása, melyek segítenek abban, hogy az elterelés 
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eredményesebben működhessen a jövőben. Van‐e olyan észrevétele, javaslata, ami elősegítené az 
elterelés eredményességének javulását? 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
 

KÖSZÖNJÜK A VÁLASZADÁST! 
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A KLIENSEK KÖRÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLAT KÉRDŐÍVE 

A válaszadás nem kötelező! 
 
Tisztelt Válaszadó! 
 
Egy országos kutatás zajlik az elterelés eredményességéről. Több mint 600 érintett személy 
véleményét, tapasztalatait kérdezzük meg az eltereléssel kapcsolatban. Arra kérjük, hogy 
kérdőívünk kitöltésével Ön is vegyen részt ebben a kutatásban.  
A kérdőív kitöltése névtelen és önkéntes.  
Kérjük, hogy minden kérdésre válaszoljon. Válaszait a számok bekarikázásával vagy aláhúzással 
jelölje, illetve írja a kipontozott részre.  
 

Segítse munkánkat azzal, hogy a kérdésekre őszintén válaszol! 
                      Köszönjük! 

 
1. Milyen típusú elterelésre jár? 
1 – kábítószer‐függőséget gyógyító kezelés 
2 – kábítószer‐használatot kezelő más ellátás 
3 – megelőző‐felvilágosító szolgáltatás 
9 – nem tudja 
 
2.a. Önnek ez az első elterelése, vagy volt már korábban is? 
1 – ez az első 
2 – korábban is volt már → 2.b. Hányadik elterelése a jelenlegi?  ........................................ 
 
A TOVÁBBI KÉRDÉSEK A JELENLEGI ELTERELÉSRE VONATKOZNAK! 

 
3. Milyen szer miatt van elterelésen? ............................... 
 
4. Miért ezt a helyet választotta? Több választ is megjelölhet! 
1 – ez van közel a lakóhelyéhez 
2 – ezt ajánlották a rendőrségen 
3 – ezt ajánlották az ismerősei 
4 – ismerte korábbról ezt a helyet 
5 – azt hallotta, hogy itt könnyű megszerezni az igazolást  
 
6 – egyéb ok, írja ide: ........................................................ 
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5. Okozott‐e problémát Önnek a drogfogyasztás az élet következő területein, mielőtt elkezdte az 
elterelést,  és  ha  igen, milyen  gyakran? Osztályozzon  1‐5‐ig,  ahogy  az  iskolában  szokás:  az  1‐es 
jelentse,  hogy  soha  nem  okozott  problémát,  az  5‐ös,  hogy  nagyon  gyakran  problémát  okozott. 
Kérjük, minden sorban egy választ jelöljön meg.  
    1 soha <‐‐‐‐‐> 5 nagyon gyakran 
a  az iskolában / a munkahelyén  1  2  3  4  5 
b  az egészségi állapotában   1  2  3  4  5 
c  a családi kapcsolataiban  1  2  3  4  5 
d  a párkapcsolatában  1  2  3  4  5 
e  a lelki életében  1  2  3  4  5 

f 
a hatóságokkal való kapcsolataiban (leszámítva azt 
az esetet, ami miatt elterelésen van) 

1  2  3  4  5 

g  az anyagi helyzetében  1  2  3  4  5 

h 
egyéb területen, írja 
ide:...................................................................... 

1  2  3  4  5 

 
6. Mekkora problémát okozott Önnek a droghasználat – következményeivel együtt – az elmúlt egy 
évben? Osztályozzon 1‐5‐ig, ahogy az iskolában szokás: az 1‐es jelentse, hogy egyáltalán nem 
okozott problémát, az 5‐ös, hogy jelentős problémát okozott. 
 

1  2  3  4  5 
 

7. Változott a helyzet, mióta elterelésre jár? 
1 – javult az elterelés hatására 
2 – javult, de nem az elterelés hatására 
3 – romlott az elterelés hatására 
4 – romlott, de nem az elterelés hatására 
5 – nem változott 
 
8. Mit vár(t) Ön az eltereléstől? Jelölje az alábbi táblázatban, hogy mennyire (voltak) fontosak az 
alábbi szempontok! 

    Szempontok  egyáltalán 
nem 

kis‐
mértékben 

közepesen 
nagy‐

mértékben 
teljes 

mértékben 
1  −  Fontos, hogy elkerülje a börtönt 

(megszerezze a hatósági igazolást) 
1  2  3  4  5 

2  −  hogy csökkenjen a droghasználata  1  2  3  4  5 
3  –  hogy abbahagyja a drogozást  1  2  3  4  5 
4  −  hogy javuljon az egészsége  1  2  3  4  5 
5  −  hogy csökkenjenek a lelki problémái   1  2  3  4  5 
6  −  hogy jobban tudja kezelni a minden‐

napos problémákat, konfliktusokat 
1  2  3  4  5 

7  −  hogy javuljanak a kapcsolatai a 
környezetével (család, barátok stb.) 

1  2  3  4  5 

8  −  Egyéb, írja ide: 
……………………………………… 

1  2  3  4  5 

9  −  Egyéb, írja ide: 
……………………………………… 

1  2  3  4  5 
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A 9. KÉRDÉSRE CSAK AKKOR VÁLASZOLJON, HA MÁR LEGALÁBB HAT ALKALOMMAL VOLT FOGLALKOZÁSON VAGY KEZELÉSEN 

(A JELENLEGI ELTERELÉS KERETÉBEN). 

9. Mennyire tartja hasznosnak az elterelést az alábbi szempontok szerint? 
    Szempontok  egyáltalán 

nem 
kis‐

mértékben 
közepe‐ 
sen 

nagy‐
mértékben 

teljes 
mértékben 

1  −  Csökkent a droghasználata  1  2  3  4  5 
2  −  Javult az egészsége  1  2  3  4  5 
3  −  Csökkentek a lelki problémái   1  2  3  4  5 
4  −  Jobban tudja kezelni a minden‐

napi problémáit, konfliktusait 
1  2  3  4  5 

5  −  Javultak a kapcsolatai a 
környezetével (család, barátok 
stb.) 

1  2  3  4  5 

6  −  Egyéb, írja ide: 
……………………………………… 

1  2  3  4  5 

7  −  Egyéb, írja ide: 
……………………………………… 

1  2  3  4  5 

 
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK MINDENKIRE EGYARÁNT VONATKOZNAK! 

10. Kérjük, értékelje az elterelést, amelyben részt vesz, az alábbi szempontok szerint! 
   

Szempontok  egyáltalán 
nem igaz 

inkább nem 
igaz 

igaz is, 
meg nem 

is 
inkább igaz 

teljes 
mértékben 

igaz 
1  −  Érdekesek a foglalkozások, 

beszélgetések 
1  2  3  4  5 

2  −  Sok újat tanul az elterelésen  1  2  3  4  5 
3  −  Jó találkozni másokkal, akiknek 

hasonló problémái vannak 
1  2  3  4  5 

4  −  Az elterelés szemléletformáló 
hatású 

1  2  3  4  5 

5  −  Az időpontok egyeztetése 
rugalmas 

1  2  3  4  5 

6  −  Az elterelést végzők segítőkészek  1  2  3  4  5 
7  −  Az adminisztráció egyszerűen 

zajlik 
1  2  3  4  5 

8  −  Teljesen felesleges az egész 
elterelés, az egyetlen értelme, 
hogy megússza a büntetést 

1  2  3  4  5 

9  −  Szívesen jár a foglalkozásokra  1  2  3  4  5 
1
0 

−  Általában  nincs kedve menni, de 
amikor már itt van, akkor végül 
hasznosnak bizonyul 

1  2  3  4  5 

 
11. Tervezte‐e, hogy teljesen abbahagyja a drogozást az elterelés segítségével?  
1 – nem  
2 – nem, de ha mégis sikerül, örülne neki 
3 – igen 
12. Hogyan jellemezné drogfogyasztását az elterelés ideje alatt? 
1 – egyáltalán nem fogyaszt drogokat 
2 – kevesebbet fogyaszt, mint az elterelés előtt 
3 – többet fogyaszt, mint az elterelés előtt 
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4 – változó, hol többet, hol kevesebbet fogyaszt 
5 – nem változott, ugyanannyit fogyaszt, mint az elterelés előtt 
 
13. Változott‐e a droghasználathoz való hozzáállása, mióta elterelésre jár? 
1 – igen  
2 – nem  
 
14. Hogy viselkednek Önnel a munkatársai / diáktársai, mióta elterelésre jár? 
1 ‐ segítő, támogató a hozzáállásuk 
2 ‐ közömbösen viselkednek 
3 ‐ elutasítóan viselkednek 
4 ‐ egyéb, írja ide: …………………………………………………… 
0 ‐ nem tudják, hogy elterelésre jár 
9 ‐ nem dolgozik / nem tanul  
 
15. Hogy viselkednek Önnel a barátai, közeli ismerősei, mióta elterelésre jár? 
1 ‐ segítő, támogató a hozzáállásuk 
2 ‐ közömbösen viselkednek 
3 ‐ elutasítóan viselkednek 
4 ‐ egyéb, írja ide: …………………………………………………… 
0 ‐ nem tudják, hogy elterelésre jár 
9 ‐ nincsenek barátai, közeli ismerősei 
 
16. Hogy viselkednek Önnel a közeli családtagjai, mióta elterelésre jár? 
1 ‐ segítő, támogató a hozzáállásuk 
2 ‐ közömbösen viselkednek 
3 ‐ elutasítóan viselkednek 
4 ‐ egyéb, írja ide: …………………………………………………… 
0 ‐ nem tudják, hogy elterelésre jár 
9 ‐ nem tartja velük a kapcsolatot / nincsenek közeli családtagjai 
17. Szokott‐e Ön (hagyományos dohánnyal töltött) cigarettát szívni?  
1 – igen, naponta kevesebb, mint 1 csomaggal  
2 – igen, naponta több mint 1 csomaggal  
3 – igen, hetente néhányszor 
4 – ritkábban 
5 – régebben dohányzott, de már leszokott 
6 – nem, soha nem dohányzott 
 
A 18. KÉRDÉSRE CSAK AKKOR VÁLASZOLJON, HA DOHÁNYZIK VAGY KORÁBBAN DOHÁNYZOTT. 

18. Változtak‐e a dohányzási szokásai, mióta elterelésre jár? 
1 – igen, kevesebbet szív 
2 – igen, többet szív 
3 – nem, ugyanannyit szív 
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK MINDENKIRE EGYARÁNT VONATKOZNAK! 

19. Mennyire tartja rugalmasnak az elterelést, amiben részt vesz, a következő szempontok szerint? 
 
A) Előfordult‐e, hogy nem tudott személyesen megjelenni, hanem telefonon beszélt az elterelést 
végzőkkel, és így is leigazolták azt az alkalmat?   
 

1 – igen, többször is   2 – igen, egyszer  3 – soha  
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B) Előfordult‐e, hogy nem mindig kellett  kitölteni a kéthetenkénti 2 órát, vagy a heti 60 percet? 
 

1 – igen, többször is   2 – igen, egyszer  3 – soha 
 
C) Előfordult‐e, hogy 30 napnál hosszabb hiányzás esetén előröl kezdték az elterelést? 
 
1 – igen, többször is   2 – igen, egyszer  3 – soha   0 – nem hiányzott 30 napnál többet 

 
20. Mindent  összevetve, mennyire  elégedett  az  eltereléssel?  Osztályozzon,  ahogy  az  iskolában 
szokás. Jelölje az 1‐es szám bekarikázásával, ha egyáltalán nem, és az 5‐össel, ha teljes mértékben.  
 

1  2  3  4  5 
 
21. Változtatna‐e valamin, hogy eredményesebb legyen az elterelés? 
 
1 – igen, írja ide: 
.............................................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................................
. 
2 – nem  
 
22. Hogyan jellemezné az együttműködési hajlandóságát az elterelést végzőkkel? Osztályozzon 
ismét 1‐5‐ig: az 1‐es jelentse, ha egyáltalán nem tartja magát együttműködőnek, az 5‐ös, hogy 
nagyon együttműködő. 

1  2  3  4  5 
 
23. Részt vett‐e valaha olyan iskolai órán vagy rendezvényen, ahol szó volt a kábítószerekről? 
 

A) általános iskolában   
  1 ‐ soha   2 ‐ egyszer   3 ‐ többször  4 ‐ nem emlékszik 
 

B) középiskolában (szakközépiskolában, szakiskolában, gimnáziumban)     
  1 ‐ soha   2 ‐ egyszer   3 ‐ többször  4 ‐ nem emlékszik  9 ‐ nem járt középiskolába 
A 24. KÉRDÉSRE CSAK AKKOR VÁLASZOLJON, HA RÉSZT VETT ILYEN ISKOLAI ÓRÁN VAGY RENDEZVÉNYEN. 

24. Hasznosnak tartja‐e az ott eltöltött időt? (pl. új ismeretekhez jutott, felhívták kábítószer‐
használattal kapcsolatos kockázatokra a figyelmét) 
1 – igen 
2 – nem 
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK MINDENKIRE EGYARÁNT VONATKOZNAK! 

25. Az Ön neme:     1 ‐ férfi   2 ‐ nő 
 
26. Melyik évben született? …………………………………. 
 
27. Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 
1 ‐ legfeljebb 8 általános 
2 ‐ szakmunkásképző, szakiskola  
3 ‐ érettségi (gimnázium, szakközépiskola, technikum)  
4 ‐ egyetem, főiskola 
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28. Ön jelenleg… 
1 ‐ dolgozik (akár feketén) 
2 ‐ tanuló 
3 ‐ munkanélküli 
4 ‐ egyéb, éspedig: …..........................................................  
 

KÖSZÖNJÜK A VÁLASZADÁST! 
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MÉLYINTERJÚ‐SZEMPONTSOR  ELTERELÉSBEN  RÉSZT  VEVŐ  INTÉZMÉNYEK  ÉS 

SZERVEZETEK VEZETŐI ÉS SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 

 

A  EgészségMonitor  Kutató  és  Tanácsadó  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  és  a  Fact  Alkalmazott 
Társadalomtudományi  Kutatások  Intézete  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  megbízásából 
kutatást  végez.  A  kutatás  célja  az  elterelés  eredményességének  vizsgálata.  E  munka  részeként 
mélyinterjúkat készítünk elterelést végző  intézmények, szervezetek vezetőivel, munkatársaival és az 
elterelésben  részt  vevő  kliensekkel.  A  válaszadás  névtelenül  történik,  az  interjúk  feldolgozása, 
elemzése összesítve történik.  
 
Hagyja spontánul válaszolni az interjúalanyt, majd az alábbiak közül kérdezzen rá arra, amit spontán 
módon nem említett: 
Beletartozik‐e Ön szerint az eredményes elterelés kritériumai közé az igazolás megszerzése és ezáltal 
a büntetés elkerülése mellett: 
 

Spontán 
igen 

Rákérde‐
zésre igen 

a  szerfogyasztás  csökkenése  vagy  absztinencia  elérése  (ha  igen,  akkor 
melyik) 

   

a kliens drogokkal kapcsolatos szemléletének megváltozása     
a kliens fizikai állapotának javulása     
a kliens lelki állapotának javulása     
a kliens kapcsolatteremtési készségeinek javulása     
a kliens szociális kapcsolatainak javulása     
a kliens problémakezelési, konfliktuskezelési készségeinek javulása     
 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

331

2.  Eltérnek‐e  az  elterelés  eredményességének  kritériumai  a  különböző  elterelés‐típusokban  részt 
vevő  kliensek  esetében  (megelőző‐felvilágosító  szolgáltatás,  kábítószer‐függőséget  gyógyító 
szolgáltatás, kábítószer‐használatot kezelő más ellátás)? Ha eltérnek, akkor miben? Használja az 1. 
kérdésben megadott szempontokat. 
 

MFSZ 
Függőséget 
gyógyító 

Használatot 
kezelő 

a  szerfogyasztás  csökkenése  vagy  absztinencia  elérése  (ha 
igen, akkor melyik) 

     

a kliens drogokkal kapcsolatos szemléletének megváltozása       
a kliens fizikai állapotának javulása       
a kliens lelki állapotának javulása       
a kliens kapcsolatteremtési készségeinek javulása       
a kliens szociális kapcsolatainak javulása       
a  kliens  problémakezelési,  konfliktuskezelési  készségeinek 
javulása 

     

 
II. Intézmény / szervezet elterelési tevékenysége 
 
3. Milyen szakmai program alapján, milyen módszerekkel végzik az elterelést? Ha többfélét végeznek, 
akkor térjen ki mindegyikre.  
 
4. Milyen elméleti vagy gyakorlati megfontolás miatt alkalmazzák ezeket a módszereket? Ha többféle 
elterelést végeznek, akkor térjen ki mindegyikre. 
 
5.  Az  elterelés  szakmai  programjának  teljesítéséhez  adott‐e  minden  feltétel  az  intézményben  / 
szervezetnél? Kérem, vegyük sorra: 
‐ az infrastruktúra, 
‐ az elterelésben dolgozó munkatársak száma és szakképzettsége, 
‐ az anyagi forrásokra is gondoljon.   
 
6. Ha  a  saját  elterelési  programjukat  nézzük, mikor  tekintik  eredményesnek  az  elterelést? Mik  az 
eredményes  elterelés  kritériumai  az  Önök  programja(i)  szerint?  Ha  megegyezik  az  1.  kérdésnél 
elmondottakkal, akkor nem kell újból kifejteni.  
 
Ha többféle elterelést végeznek:  
7.  Eltérnek‐e  az  elterelés  eredményesség  kritériumai  Önöknél  a  különböző  elterelés‐típusok 
esetében? Ha megegyezik a 2. kérdésnél elmondottakkal, akkor nem kell újból kifejteni.  
 
8. Hogyan értékelik és dokumentálják a kliens részvételét és előrehaladását az elterelés ideje alatt?  
 
9.  Mekkorára  becsüli  az  eredményes  /  eredménytelen  elterelések  arányát  az  intézményben  / 
szervezetnél? Ha többféle elterelést végeznek, és van különbség, akkor térjen ki mindegyikre. 
 
10. Milyen okokra vezethető vissza, ha eredménytelen az elterelés?  
 
11. Az Önök intézményében / szervezeténél van‐e lehetőség arra, hogy figyelembe vegyék a kliensek 
egyéni  igényeit,  problémáit  (pl.  akar‐e  csoportba  menni,  szermentesnek  kell‐e  lenni  a 
foglalkozásokon, időpont‐megválasztás rugalmassága)? Mennyire áll módjukban figyelembe venni az 
egyéni igényeket? (mit igen, mit nem) 
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III. Eltereltek jellemzése 
 
12.  Hogyan  jellemezné  az  elterelésbe  kerülők  céljait,  illetve  elvárásaikat  a  szolgáltatással 
kapcsolatosan? Ha többféle elterelést végeznek, és van különbség, akkor térjen ki mindegyikre. 
 
13.  Hogyan  jellemezné  az  eltereltek  együttműködési  hajlandóságát?  Ha  többféle  elterelést 
végeznek, és van különbség, akkor térjen ki mindegyikre. 
 
14.  Az  Ön  tapasztalatai  szerint  a  kliensek mikor  tekintik  eredményesnek  az  elterelést?  Ha  van 
különbség  elterelés‐típusonként,  akkor  térjen  ki  mindegyikre.  Segítőkérdésként  az  1.  kérdésben 
megadott szempontok használhatók. 
 
IV. Javaslatok az elterelés eredményességének növelése érdekében 
 
15.  Az Ön  véleménye  szerint mit  és milyen   módon  kellene  változtatni  az  elterelés  intézményén 
annak érdekében, hogy eredményesebb, hatékonyabb  legyen? Kérem, az elterelésbe értse bele az 
előzetes állapotfelmérést is. Vegyük végig a következő témaköröket, szempontokat.  
 
A) kliensek köre  
Vannak‐e  a  klienseknek  olyan  csoportjai,  akik  esetében  szükségtelennek  és  /  vagy  hatástalannak 
tartja az elterelést?  
 
B) jogi szabályozás 
Mit  kellene  változtatni  az  elterelés  jogi  szabályozásán  ahhoz,  hogy  azok  kerüljenek  elterelésbe, 
akiknek erre szükségük van? 
 
C) előírások, követelmények 
Reálisnak,  indokoltnak  és  teljesíthetőnek  tartja‐e  az  elterelést  végző  intézmények  /  szervezetek 
számára  előírt  működési  feltételeket,  követelményeket?  (munkatársak  száma,  képzettségük, 
infrastruktúra stb.) 
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D) az elterelés gyakorlata 
Az  Ön  tapasztalatai  szerint  mit  és  hogyan  kellene  változtatni  az  elterelés  gyakorlatán,  azaz  a 
foglalkozásokon, kezeléseken? Ha lehet, térjen ki az előzetes állapotfelmérésre, valamint az elterelés 
mindhárom típusára.  
 
E) finanszírozás 
Szükséges‐e  Ön  szerint  módosítani  a  jelenlegi  finanszírozási  rendszeren,  beleértve  az  elterelés‐
pályázatokat is, ha pályáznak ilyen tevékenységre? 
 
F) adatszolgáltatás, adminisztráció 
Kellene‐e változtatni, s ha  igen, akkor milyen módon az eltereléshez kapcsolódó adminisztráción és 
adatszolgáltatási kötelezettségen?  
 
G) egyéb javaslatok 
A  kutatás  célja  olyan  javaslatok  kidolgozása,  melyek  segítenek  abban,  hogy  az  elterelés 
eredményesebben működhessen a jövőben. Van‐e még olyan észrevétele, javaslata, ami elősegítené 
az elterelés eredményességének javulását? 
 
16. Van‐e még valami az elterelés témakörével kapcsolatban, amit fontosnak tartana elmondani? 
 
 
Köszönöm a beszélgetést! 



Az elterelés hatásosságának vizsgálata 

 

 

 

334

MÉLYINTERJÚ‐SZEMPONTSOR ELTERELÉSBEN RÉSZT VEVLŐ KLIENSEK SZÁMÁRA 

 

A  EgészségMonitor  Kutató  és  Tanácsadó  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  és  a  Fact  Alkalmazott 
Társadalomtudományi  Kutatások  Intézete  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  megbízásából 
kutatást  végez.  A  kutatás  célja  az  elterelés  eredményességének  vizsgálata.  E  munka  részeként 
mélyinterjúkat készítünk elterelést végző  intézmények, szervezetek vezetőivel, munkatársaival és az 
elterelésben  részt  vevő  kliensekkel.  A  válaszadás  névtelenül  történik,  az  interjúk  feldolgozása, 
elemzése összesítve történik.  
 
I. Kliens bemutatkozása 
 
1.  Kérem,  mutassa  be  magát  röviden.  Mondja  el  magáról  azokat  a  dolgokat,  amiket  a 
legfontosabbnak tart. 
Ha nem mondta el:  
Milyen drogokat fogyaszt és milyen gyakran? 
Problémás szerhasználónak vagy függőnek tartja‐e magát? 
Először van elterelésben? 
Melyik fajta elterelésbe jár? 
Mióta van elterelésen? 
 
2. Hogyan került elterelésbe? Mondja el a folyamatot röviden.  
Ha nem mondta el:  
Milyen szert fogyasztott, amikor elkapták? (milyen szer fogyasztása miatt került elterelésbe) 
Az előzetes állapotfelmérést követően mennyi időn belül kezdte meg az elterelést? 
Miért ezt az intézményt / szervezetet választotta? 
 
3. Hogyan reagált a környezete (család, barátok, munkatársak, diáktársak) arra, hogy elterelésen vesz 
részt? 
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II. Az eredményesség fogalmának értelmezése, az eredményes elterelés kritériumai  
 
4. Az Ön véleménye szerint mikor  tekinthető az elterelés eredményesnek általánosságban? Kérem, 
most ne csak a saját esetére gondoljon.  
Hagyja spontánul válaszolni az interjúalanyt, majd az alábbiak közül kérdezzen rá arra, amit spontán 
módon nem említett: 
 

Spontán 
igen 

Rákérde‐
zésre igen 

a  szerfogyasztás  csökkenése  vagy  absztinencia  elérése  (ha  igen,  akkor 
melyik) 

   

az elterelt drogokkal kapcsolatos szemléletének megváltozása     
az elterelt (testi) egészségének javulása     
az elterelt lelki állapotának javulása     
az, hogy az elterelt könnyebben teremt kapcsolatot másokkal     
az,  hogy  az  eltereltnek  javul  a  kapcsolata  a  családjával,  a  barátaival,  az 
ismerőseivel 

   

az, hogy az elterelt megtanulja jobban kezelni a mindennapi problémákat, 
konfliktusokat 

   

 
5.  Ön  személy  szerint mikor mondaná  az  elterelésre,  amiben  részt  vesz,  hogy  eredményes  volt? 
Használja a 4. kérdésben megadott szempontokat. 
 

Spontán 
igen 

Rákérde‐
zésre igen 

a  szerfogyasztás  csökkenése  vagy  absztinencia  elérése  (ha  igen,  akkor 
melyik) 

   

az elterelt drogokkal kapcsolatos szemléletének megváltozása     
az elterelt (testi) egészségének javulása     
az elterelt lelki állapotának javulása     
az, hogy az elterelt könnyebben teremt kapcsolatot másokkal     
az,  hogy  az  eltereltnek  javul  a  kapcsolata  a  családjával,  a  barátaival,  az 
ismerőseivel 

   

az, hogy az elterelt megtanulja jobban kezelni a mindennapi problémákat, 
konfliktusokat 

   

 
6. Azok közül, amiket most említett, miben sikerült már előrelépnie, eredményt elérnie? Vegye végig 
azokat, amiket az interjúalany az 5. kérdésnél mondott! Mennyire köszönhető ez az elterelésnek? 
 
7.  Az  Ön  véleménye  szerint  az  elterelést  végző  szakemberek  mikor  tekintik  eredményesnek  az 
elterelést?  
 
8. Milyen okokra vezethető vissza, ha eredménytelen az elterelés?  
 
9. Milyen előzetes elvárásai, vagy elképzelései voltak az eltereléssel kapcsolatban, mielőtt elkezdte?  
 
III. Az eltereléssel kapcsolatos elégedettség  
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A  megelőző‐felvilágosító  szolgáltatásban  résztvevők  foglalkozásokra  járnak  (ami  lehet  egyéni, 
csoportos vagy mindkettő), a másik kétfajta elterelésre járók kezelésre. 
 
10.  Ismeri‐e  az  elterelés  Ön  számára  kitűzött  céljait,  azokat,  amiket  el  kellene  érnie  az  elterelés 
végére?  
 
Ha igen:  
11. Egyetért Ön ezekkel a célokkal? Mit gondol, sikerülni fog Önnek elérni ezeket a célokat? 
 
12. Mennyire tartja hasznosnak a foglalkozásokat / kezeléseket?  
 Segítő kérdések: 
  ‐ Mennyire voltak érdekesek (foglalkozások), hatásosak (kezelések)? 
‐ Tudott‐e meg olyan dolgokat (drogokról, ellátásokról, saját magáról), amik a hasznára vannak? 
‐ Kapott‐e tanácsokat  azzal kapcsolatban, hogyan kellene megváltoztatnia az életét? 
 
13. Ismer‐e szabályokat, amik a foglalkozásokra / kezelésekre vonatkoznak?   
 
Ha ismer szabályokat:  
14. Elfogadja‐e Ön ezeket a szabályokat, egyetért‐e velük?   
 
15. Mennyire veszik figyelembe az elterelést végzők az Ön kéréseit? Pl. rugalmasság az  időpontok 
megválasztásában, a csoportos / egyéni terápiában való részvételben 
 
Ha nem veszik figyelembe:  
16. Meg szokták‐e indokolni, hogy miért nem veszik figyelembe a kéréseit?  
 
Ha megindokolják:  
17. Elfogadja‐e Ön ezeket az indokokat? 
 
18. Szívesen vesz részt a foglalkozásokon / kezeléseken, vagy esetleg csak kényszerből?  
 
19. Szokott‐e gondolkodni az ott elhangzottakon az elterelésen kívül? Megfogadja‐e általában, amit 
ott tanácsolnak?  
 
20. A foglalkozásokkal / kezelésekkel kapcsolatban mivel a  leginkább elégedett és mivel a  leginkább 
elégedetlen? 
 
21. Hogyan értékelné az elterelést végzők munkáját? Ön szerint „értik‐e a dolgukat”? 
 
22.  Milyennek  látja  az  elterelésben  részt  vevő  szakembereket?  Ön  szerint  eléggé  segítőkészek, 
kedvesek, megértők? 
 
23. A droghasználaton kívül fordult‐e más jellegű problémával az elterelést végzőkhöz? Mivel? 
 
Ha igen:  
24. Kapott segítséget a problémája megoldásához? 
 
25. Összességében mennyire elégedett az eltereléssel, amire jár? 
 
26. Mit gondol, ha a későbbiekben ismét problémái lesznek a droggal, akkor fog önként jelentkezni és 
segítséget kérni ebben vagy egy másik hasonló intézményben? 
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IV. Javaslatok az elterelés eredményességének növelése érdekében 
 
27. Véleménye  szerint mit és hogyan  kellene  változtatni  az elterelésen  annak érdekében, hogy  az 
eredményesebb legyen?  
 
28. Van‐e még valami az eltereléssel kapcsolatban, amit fontosnak tartana elmondani? 
 
Köszönöm a beszélgetést! 
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