
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROGVILÁG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009. 



 
TARTALOM 

 
Életszerű .............................................................................................................................................3 
Magyarországi helyzetkép...................................................................................................................3 

A drogozás, mint deviancia .................................................................................................................3 

Út a drogfogyasztásig .........................................................................................................................4 
A hajléktalanság és a drogfogyasztás...................................................................................................4 

Mindennapok ......................................................................................................................................5 
Kirekesztettség-stigmák ......................................................................................................................5 

Ahogy reagálunk.................................................................................................................................5 
Megoldásként .....................................................................................................................................6 

Felhasznált irodalom ...........................................................................................................................7 

 

 
 
 
 



 

Életszerű 
 
Az utcán sietve lépkedett, lehajtott fejjel, kezében egy zacskóval, amit az arcához szorított. 
Tudtam, hogy van ilyen, drogos, szipus, de még sohasem láttam. Valahogy mindig az volt 
bennem, hogy itt a környéken ez nem fordul elő. De ott volt élőben, a járásában volt valami 
igyekezett, mintha sietne, mintha rohanna, el, valahonnét valahova, egy más világba… 
Ösztönösen utána mentem, ki akartam venni a zacskót a kezéből, de mikor rám nézett ijedt 
volt, és könyörgő a tekintete, kezét a háta mögé tette, mintha érezte volna a szándékom. 
Tervem, hogy megfosztom a mérgező anyagtól kudarcba fulladt.  Ő tovább ment... és én is, 
haza, egy más világba... 

Magyarországi helyzetkép 
 
A drogfogyasztás Magyarországon az 1960-as években jelent meg. 
A statisztikai adatok szerint, ha nem is olyan gyorsan, mint mondjuk 10 éve, de még mindig 
nő a drogot kipróbálók száma. Minden negyedik fiatal már a középiskolában túl van az első 
kábítószeres élményen. 
Az anyag ami lehet fű( marihuána ) heroin,kokain, crack, ópiátok, alkohol gyógyszerrel 
keverve, máktea, gomba és hosszan sorolhatnám.  A legolcsóbban és legkönnyebben 
megszerezhető „mámor”, a szerves oldószerek szipuzása (hígító, csavarlazító, ragasztó gőzét 
szippantják be), ezek a kémiai szerek Magyarországon nem minősülnek kábítószernek. 
A kemény drogok az utóbbi években váltak könnyebben hozzáférhetővé a serdülő korosztály 
számára is. Ma már a heroin és a kokain is elérhető. Ezeket inkább Budapesten és a 
nagyvárosokban használják. 
Becslések szerint jelenleg a drogfüggők száma 30-50 ezerre, a rendszeres fogyasztóké 80-100 
ezerre tehető, és 300-400 ezer lehet azok száma, akik már kipróbálták a kábítószert. Hétvégi 
szórakozás során mintegy 100-150 ezer fiatal fogyaszt alkalomszerűen kábítószert.  A 
legérintettebbek a 30 éven aluliak, ezen belül is a 20-24 évesek.  

A drogozás, mint deviancia 
 
A deviáns viselkedés minden társadalomban létezik. Legegyszerűbben úgy definiálhatjuk, 
hogy az átlagosan elfogadott társadalmi normáktól, viselkedési előírásoktól való eltérés. Ilyen 
az öngyilkosság, illegális drogfogyasztás, alkoholizmus, bűnözés.  
A deviáns jelenségek számának drasztikus emelkedése a modern társadalmak velejárója, ami 
elsősorban a liberalizáltabb országokban jelentkezik. Az általánostól eltérő, kisebbséget, 
csoportot érintő viselkedést negatívan minősít a többségi társadalom egészen addig, míg nem 
ölt olyan méreteket, ami már a társadalomban való elterjedését általánosan elfogadottá teszi, 
ha ez megtörténik már nem minősül tovább devianciának.  
Alapvetően drognak nevezünk minden vegyi anyagot, amely az élő folyamatokat 
befolyásolja, szűkebb értelemben viszont a mentális működésre ható termékeket tekintjük 
drogoknak. A drog, legyen az illegitim drog, vagy orvos által felírt un. legitim drog 
pszichoaktív szerek, melyek a központi idegrendszerre hatnak, megváltoztatják az érzékelést, 
gondolkodást, hangulati és érzéki állapotot. 



Drogfogyasztók között megkülönböztetünk alkalmi fogyasztót, és drogfüggőt. Előbbi, aki 
bizonyos alkalmak kapcsán használja a drogot, utóbbi ennek folyományaként, hatásaként 
fellépő depencenciát-függőséget takar. 
Az addikció olyan kényszeres viselkedés, amely a drog mindenáron való megszerzésére és 
fogyasztására irányul. Kényszerről van tehát szó, melynek alapja a függőség! 

Út a drogfogyasztásig 
 
A drogfogyasztás élményének megértéséhez nemcsak a drogok farmakológiáját és a 
fogyasztók személyiségét kell megismerni, hanem azt a fizikai és társadalmi környezetet is, 
melyben a drogfogyasztás zajlik. 
Mi késztet valakit drogfogyasztásra? A drog fogyasztás kapcsán is komplex kell vizsgálni a 
biológiai, pszichikai és társadalmi okokat. Az ember biológiai lény, metabolikus 
folyamatokkal és pszichikai lény érzelmekkel, gondolatokkal, és egyben szociális lény, aki 
próbál megfelelni a társadalom elvárásainak, a mindennapok kihívásának több-kevesebb 
sikerrel. 
Ezekkel az esetleges kudarcokkal nem képes minden ember megbirkózni. 
Az egyének azért viselkednek a társadalomban elfogadott magatartástól eltérően, mert olyan 
genetikai, biológiai jellemzőkkel rendelkeznek melyekkel mások nem(biológiai-genetikai 
szerep) . 
 Pszichikai tényezők, amik kedveznek a deviáns magatartás kialakulásának az anya-gyermek 
kapcsolat sérülése, társas funkciók elsajátításának hiánya, mint pl. a tolerancia, vagy 
szolidaritás érzése, empátiás készség fejlődése. A deviancia oki tényezőjeként említhetjük a 
rossz gyerekkor-t, azaz a szocializációs zavart. A deviancia családon belüli ismétlődése nem 
elsősorban genetikai tényezőre vezethető vissza, hanem a mintakövetés, a helytelen 
magatartási szokások példaként való megismerése is a deviancia irányába tereli az egyént. 

A hajléktalanság és a drogfogyasztás 
 
A drogfogyasztás és a hajléktalanság között ok-okozati kapcsolatot találunk. Az hajléktalan 
fiatalok nagy átlagban a deviáns magatartásuk miatt kerülnek utcára. A drogfogyasztásuk 
okaként szerepelnek a fent említett genetikai, pszichikai tényezők. Nem egyszer a haveri, 
baráti körbe, egy-egy csoportba való bekerülés feltételeként próbálják ki a drogokat, vagy 
csak a kíváncsiság illetve az unaloműzés hat ösztönzőleg.  
 A család számos esetben egy ideig észre sem veszi, hogy a gyerek mivel tölti szabadidejét, 
általában addig amíg csak alkalomszerű a drogfogyasztás. Ha kialakul a függőség és erre fény 
derül, a családok mindent megtesznek, hogy a fiatalt jó útra térítsék. Amikor az orvos, ill. a 
rehabilitáció nem segít, amikor a család belerokkan, mint anyagilag, mint mentálisan akkor 
nem marad más választás, mint bezárni az ajtót a deviáns magatartású fiatal előtt, mentve 
ezzel a család többi tagját. Akkor jön a barátoknál lógás, majd a csövezés, a hajléktalanszálló. 
Ezek az egyének devianciájuk hatásaként gyakran kiszorulnak nem csak a társadalom 
perifériájára, de a szociális rendszerből is. Magatartásuk okán saját magukat zárják ki az 
ellátórendszer juttatásaiból. Alkalmazkodásra, kulturált viselkedésre társas kapcsolatokra nem 
vagy csak ideig meddig képesek. Kapcsolataikat a pillanatnyi érdekeik jellemzik. 
Viselkedésük antiszociális, lázadnak minden szabályozás és korlátozás ellen, miközben 
legnagyobb korlátjukat az anyag jellemzi. 



Mindennapok 
 
A látvány kétségbeejtő, nem csak a hideg miatt borzongok. Három huszonéves fiatal bóklászik 
a parkban. Nagyon hideg tél van az idén. Több réteg ruha van rajtuk, de így is látszik, 
soványságuk. A tablettás bor Colával, a napi egy liter hígító (szipu), az alultápláltság 
felemészti a szervezetüket.  Arcuk beesett, sápadt, szemük üveges, vékony ujjaikkal erősen 
szorítják arcuk elé a zacskót. Ez jelenti az életet? Vagy inkább a halált? Nem tudok 
kommunikálni velük, eufórikus állapotban vannak, jönnek, mennek, bolyonganak, de így jobb 
is, ha az ablak nélküli düledező faházban ahol „laknak” leülnének, biztosan megfagynának.. 
 
A tarhálásból (kéregetés) élő hajléktalanok a városok központi zónáiban keresik a 
megélhetést. Egyfajta kényelemből a szállásuk is a közelben alakítják ki. Híd alatt, sikátorban, 
romos épületeknél elbújva a világ és az emberek fürkésző tekintete elől, de közel a 
hipermarket sokszor a túlélést jelentő bejáratához ahol télen kiáramlik a meleg, és ahol 
adakozóbbak az emberek. 
A fiatalabb generáció tagjai konfliktusba kerülnek az idősek csoportjaival. 
A kohézió alkalomszerű és ideiglenes, felbomlik, valahányszor az önös érdek előtérbe kerül. 
Jellemző az önző viselkedés, az agresszív kitörések,  
A hajléktalan szenvedélybetegek –alkoholista, drogos, gyógyszerfüggő stb. mindennapjait az 
anyag megszerzésére fordított erőfeszítés jellemzi. A kilátástalanság, a jövő kép nélküli élet, a 
mindennapok nehézségei A megélhetési bűnözésen túl, ott van a mindennapi stressz, hogy 
meglegyen a napi anyag, ami ha már nem is hozza a várt boldogság érzését, ha nem is lesznek 
kellemes hallucinációk, de enyhítenék az elvonási tüneteket. A pénz tarhálásból (kéregetés), 
újításból (eladható termékek lopása, eltulajdonítása) kell, hogy összejöjjön. Ezeket még 
többen összeverődve követik el, közös a motiváció, anyagot kell szerezni, kinek az alkohol, 
kinek a drog jelenti a mindennapok túlélését. Egy drogfüggő fiatal nyilatkozta: „beállva 
(beszipuzva) jobban megy a tarhálás, megjön az önbizalmam.”  
Ugyan farkastörvények uralkodnak, a csoportérdek előtt az egyéni érdek áll, valamilyen 
formában mégis tartoznak valahova.  

Kirekesztettség-stigmák 
 
Ha valaki egyszer elkövetett egy deviánsnak minősített cselekedetet, az azzal jár, hogy az 
egyén szegregálódik (elválasztódik), viseli a bűnös címkét, amit a többségi társadalom 
ráragaszt. Az így megjelölt sorstársak egymásra találnak. Amennyiben a többi ember 
deviánsként kezd tekinteni a stigmatizált egyénekre, ők úgy reagálnak a mindennapi 
kihívásokra, hogy cselekedeteiket mind inkább a deviancia jellemezze, vagyis a társadalmi 
előítélet, kirekesztés generálja a deviancia megnyilvánulásait. Az egyén kivonul a 
társadalomból, ezáltal megszűnik a társadalmi kontroll. Megpróbál individuum lenni, 
elkülönülni a többségtől. 

Ahogy reagálunk 
 
 Az emberek nagytöbbsége struccpolitikát folytatva –ha nem nézünk oda, akkor nincs is ott 
senki és semmi- átlép a földön ülő és éppen drogozó másik emberen, valószínű így kerülve ki 
mindennemű kommunikáció és abban rejlő incidens esetleges létrejöttét. Néhány ember az, 
aki negatív, vagy rosszindulatú megjegyzést tesz.  Segítő szándékú emberekkel is, igaz 
elsősorban olyanokkal, akik ezt hivatásuknál fogva tették, szociális munkások, mentősök. 



A többségi társadalom negatívan diszkriminatív módon áll a hajléktalanok és a kábítószer-
fogyasztókkal szemben, és ez gátolja a kirekesztett ember újra integrálását. 
Minél több időt tölt egy ember kirekesztve a többségi társadalomból annál kevesebb esélye 
van a visszailleszkedésre, ami nagyon nehéz, legtöbb esetben lehetetlen. A drogfüggőkre és a 
szenvedélybetegekre általánosságban jellemző a „carpe diem” életstílus. Mértékletesség elve 
nem érvényesül, szemben a kontrollált, ill. alkalmi drogfogyasztókkal. 
 A helyes viselkedés társadalmi elvárása a kultúránkat átható moralizáló attitűdből ered.  Ezek 
és a társadalmi környezet, valamint a kulturális és társadalmi attitűd nagymértékben 
befolyásolja a drogfogyasztást és annak hatását. 

Megoldásként 
 
Az egészségügyi rendszeren túl évről évre több civil illetve nonprofit szervezet tesz a drog 
prevencióért (megelőzés). Előadásokat tartanak iskolákban a drogozás káros hatásairól, 
discokban, szórakozóhelyeken, különböző közösségi rendezvényeken próbálják felhívni a 
figyelmet a szenvedélybetegség káros hatásaira, a következményekre.  
Országszerte működnek Drogambulanciák. Ezeken a helyeken tanácsadással (minden 
érintettnek, szülőknek, barátoknak is), tűcsere programmal, jogsegélyszolgálattal, 
krízisintervencióval, klubfoglalkozásokkal várják a betérőket. Mosakodási, mosási lehetőség 
is van, de olykor egy tea és szendvics melletti beszélgetés a szakemberrel is nagy segítséget 
jelenthet.  
Számos rehabilitációs intézmény áll a szenvedélybetegek rendelkezésére. Ide önként vállalva 
a leszokást elősegítő terápiát lehet bekerülni.  
Drogsegély vonalak működnek, Budapesten: DrogStop 80-505-678, „Drog free” S.O.S. 
(1)2151-397 

 
 
 
 
 

Szabó Nelli 
                                                                                                                 2009. 

 
 
 



 

Felhasznált irodalom 
 
- Pikó Bettina (szerk): A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern 

társadalomban Szeged, 2005. JATEP 
- Rosta Andrea: A deviáns viselkedés szociológiája Bp. 2007. Loisir 
- Norman E. Zinberg: Függőség és kontroll Bp. 2005. Nyitott könyv 
 


