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(RRF); “Young Wave”; NGO “Re Generation”; Presumptive Cultural — and Youth 

Organisation (VAKU); Center for Humane Policy; “SMART” Foundation;  illetve a  

LET ME projekt képzéseken résztvevőknek, hogy idejükkel és tudásukkal segítették 

a jelen kézikönyv létrejöttét.

A kiadvány tartalmának részleges vagy teljes felhasználása, idézése esetén 

szükséges a forrás megjelölése.

Ajánlott idézési forma:

E. Kurcevič, I. Jeziorska, I. Molnar, I. Gabor Takacs, K. Smukowska, P. Sarosi, R. 
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people about drugs. Vilnius, Lithuania; Eurasian Harm Reduction Association 
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https://drugeducationyouth.org/manual-on-drug-education/

A kiadvány elérhető angol, bolgár, lengyel, magyar és szerb nyelven az alábbi 

honlapon:  
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A tanulmány a Beszéljünk a drogokról — új kommunikációs módszerek fiatalokkal 

LET ME projekt (LEt’s talk about drugs — new Methods of communication with 

youth — LET ME project) keretében készült, az Európai Bizottság Erasmus+ 

programjának keretében.
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Bevezetés

Drogpolitika, 
ártalomcsökkentés és 
megelőzés

Ifjúsági munka és 
kortárs segítők

A média és a videós 
érdekérvényesítő
kampányok alkalamazása 
a fiatalokkal történő 
munka során

1. FEJEZET

2. FEJEZET 3. FEJEZET

Drogpolitika

Kortárs/sorstárs segítő munka – Mi ez?

Hogyan és mikor hatásos?

Hogyam kommunikáljuk a médiával?

Videós érdekérvényesítés

Bevezetés a kábítószer-ellenőrzési 

keretrendszerbe

A kortársmunka elméleti keretei

A kortársprogramok formái és témái

Ki kicsoda? Az ifjúságsegítő, a kortárs segítő 

és a kortársoktató fogalma

Formális és informális kortásoktatás

Etika az egyenrangúságon alapuló

programokban 

Kortársoktatás tervezése

Készségfejlesztés

Ajánlások és konzultáció

Öngondoskodás

Ártalomcsökkentés

Megelőzés

A drogokkal kapcsolatos oktatás és a 

drogprevenció közötti különbségek

Mi működik és mi hatástalan a drogokkal

kapcsolatos oktatás terén

Tiszteletteljes és befogadó nyelvezet használata 

a fiatalokkal való kommunikáció során

Nemzetközi kábítószer-ellenőrzési 

keretrendszer

Bevezetés: Miért fontos a médiával való 

kommunikáció

Bevezetés 

Példák videós érdekérvényesítésre

Lehetséges videóformátumok

A videós érdekérvényesítés erősségei/előnyei

Oktatás

Mi is az a videós érdekérvényesítés?

Dokumentálás

Mielőtt a filmezéshez hozzáfognánk

A felszerelés

A kép megkomponálása

Kamera beállítások

Alapvető kifejezések a videózásban

A fényképezőgép vagy a telefon tartása és 

mozgatása

Az interjú beállítása operatőrként

Biztonság és beleegyezés, személyazonosság

elrejtése

A riporter munkája

Néhány tipp a vágással kapcsolatban

A videós érdekérvényesytés gyengeségei/ 

hátrányai

Mozgósítás

Szükségletek felmérése

Milyen készségekre van szükség a kortárs

munkatársak és a kortárs oktatók számára?

A kortárs munkatársak és a kortárs oktatók

toborzása és kiválasztása

Erőforrások kiértékelése

Kortásoktatási program kidolgozása

A beavatkozás tervezése

Kivitelezés és monitorozás

Az erőforrások kezelése és mobilizáslása

Záró értékelés

Terjesztés és továbbfejlesztés

Személyes és szociális képességek (‘Soft skills’)

A kortárs munkatársakra és a kortárs oktatókra

vonakozó szabályok és kötelezettségek

Integritás

Kommunikációs készségek

Interperszonális készségek

Problémamegoldó készség

Az ártalomcsökkentés céljai

Megelőzés Céljai

A tiszteletteljes nyelvhasználat alapelvei

Példák a tiszteletteljes és befogadó nyelvezetre

A megelőzés típusai

Az ártalomcsökkentés főbb alapelvei

Éjszakai élettel összefüggő felvilágosítás/

bulizás/kortársak oktatása

Elsődleges, másodlagos és tercier megelőzés 

formái

Egyetemes, szelektív és indikált megelőzés

Környezeti, fejlesztési és információk útján 

történő megelőzés

Drog ellenőrzés (tabletta tesztelés)

HIV/AIDS megelőzés, gondozás és támogatás

Ártalomcsökkentő bevatkozások lehetséges 

módjai, és példák arra, hogy ezeket hogyan 

lehet az ifjúságsegítő, illetve kortárs segítő 

programokba beilleszteni

Európai drog-ellenőrzési keretrendszer

Hogyan készítsünk erős médiaüzeneteket

Nemzeti szintű kábítószer-ellenőrzési 

keretrendszer

Miért kihívás átadni egy üzenetet?

Mitől lesz a médiaüzenet maradandó?

Szlogenek kontra üzenetek

A médiaüzenetek típusai

Mi a probléma a médiával?

Hogyan adjunk interjút?

Proaktív eszközök a médiában

Televíziós/videóinterjúk: a jó soundbite 

művészete

Tippek az eredményesebb szerepléshez 

TVinterjúk során

Együttműködés a médiával: 10 tipp a civil

szervezetek számára

1.1

3.1

3.2
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2.6
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Advanced Photo System type-C [C-típusú fejlett fotórendszer]

Coronavirus Disease [koronavírus]

Időszámításunk előtt 

Digital Single Lens Reflex (camera) [Digitális egylencsés 

tükörreflexes (kamera)]

British Broadcasting Corporation [Brit Közszolgálati 

műsorszolgáltató]

Director of Photography [operatőr]

Commission on Narcotic Drugs [ENSZ Kábítószer Bizottsága]

Eurasian Harm Reduction Network [Eurázsiai Ártalomcsökkentő 

Hálózat]

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

[Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja]

Emotional Quotient [érzemli kvóciens]

Eurasian Harm Reduction Association [Eurázsiai 

Ártalomcsökkentő Egyesület]

APSC

COVID

EMCDDA

EQ

KRE

DSLR

BBC

DoP   

CND 

EHRN

EHRA

European Union [urópai Unió]

High Performance Liquid Chromatography [Nagy Teljesítményű 

Folyadékkromatográfia]

Mirrorless Interchangeable-Lens Camera [Tükör nélküli cserélhető 

objektíves kamera]

Rights Reporter Foundation [Jogriporter Alapítvány]

United Nations [Egyesült Nemzetek Szervezete, ENSZ]

Gas Chromatography/Mass Spectrometry [Gázkromatográfia/

ömegspektrometria]

Integrated Drug Therapeutic Institution [Intergált Drogterápiás 

Intézet]

New Psychoactive Substance [új pszichoaktív anyag]

Sexually Transmitted and Blood-Borne Infection [Nemi úton 

terjedő és vér útján terjedő fertőzések]

White Balance [Fehér Egyensúly]

Frame Per Second [Képkocka per másodperc]

International Drug Policy Consortium [Nemzetközi Drogpolitikai 

Konzorcium]

Non-Governmental Organisation [civil szervezet]

Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound [konkrét, 

mérhető, elérhető, releváns, időhöz kötött]

Presumptive Cultural - and Youth Organisation [Vélelmezett 

kulturális - és ifjúsági szervezet]

Hard Disk Drive [merevlemez meghajtó]

Hungarian Civil Liberties Union [Társaság a Szabadságjogokért, 

TASZ]

International Network of People who Use Drugs [Kábítószer-

fogyasztók Nemzetközi Hálózata]

Public Relations [Közkapcsolatok]

Simple Unexpected Concrete Credible Emotional Story [Egyszerű 

Váratlan Konkrét Hiteles Érzelmekre ható Történet]

World Health Organization [Egészségügyi Világszervezet]

Intelligence Quotient [intelligencia szint]

Question and Answer [Kérdések és válaszok]

Thin Layer Chromatography [Vékonyréteg-kromatográfia]

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats [Erősségek, 

Gyengeségek, Lehetőségek, Fenyegetések]

Youth Organisations for Drug Action in Europe [Ifjúsági Szervezetek a 

Kábítószer Elleni Küzdelemért Európában]

EU 

HPLC

MILC

RRF

UN
GC/MS

INDIT 

NPS 

STBBI 

WB 

FPS 

IDPC  

NGO  

S.M.A.R.T.  

VAKU

HDD 

HCLU

INPUD 

PR 

SUCCESS 

WHO 

IQ   

Q&A   

TLC

SWOT   

YODA   
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Bevezetés

A drogokkal kapcsolatos jelenlegi oktatási formák Európa 

legtöbb részén nem találkoznak azokkal az igényekkel 

amelyekre a fiatal szerhasználóknak szüksége lenne. Az 

iskolákban a drogokkal kapcsolatos képzések többnyire 

megelőzéssel kapcsolatos megközelítésekre fókuszálnak, 

míg nem-formális keretek között (beleértve az ifjúsági 

szervezetek és más iskolán kívüli tevékenységek által 

szervezett programokat), a drog téma szinte soha nem 

kerül napirendre a fiatalokkal dolgozók korlátozott 

tudáasa, vagy  kompetenciájuk teljes hiánya miatt. 

Az ifjúsági szervezetek ugyanakkor egy olyan eddig 

ki nem aknázott szegmenst képviselnek, mely terepet 

adhat arra, hogy a fiatalokkal nyitott és biztonságos 

keretek között lehessen drogokról kommunikálni. Az 

ifjúsági szervezetek döntő fontosságú szerepet játszanak 

a fiatalok megszólításában azzal, hogy az elfogadást 

népszerűsítik, ami nagyon fontos olyan fiatalok esetében, 

akik drogokat használnak, vagy használhatnak. A 

befogadás ugyanakkor nem csak bizonyos csoportok 

befogadását kellene hogy jelentse, hanem különféle 

módszerek befogadását és alkalmazását is, amikor 

a fiatalokkal különféle témákról, például drogokról 

beszélnek. Az ilyen szervezetek számára szükséges, 

hogy a megelőzésre vonatkozó stratégiákat alkalmazzák, 

ugyanakkor az ártalomcsökkentő szemléletet is szem 

előtt kellene tartaniuk, különösen szerhasználó fiatalokkal 

dolgozó szervezeteknek. Az lenne a legfontosabb, hogy 

a szerhasználó fiatalok is meghallgatásra találjanak —

hogy találhassanak egy olyan biztonságos helyet, ahol 

nyíltan elmondhatják és megbeszélhetik droghasználattal 

kapcsolatos kérdéseiket, és saját maguk részt vehessenek 

kábítószerekkel kapcsolatos oktatási programokban.

A különböző érdekelt felek különféle módon közelítik 

meg a kábítószerekkel kapcsolatos kommunikációt ami 

fiatalok felé irányul. Leggyakrabban drogokkal kapcsolatos 

infomációk átadása, megelőzéssel kapcsolatos akciók, 

tevékenységek, illetve kábítószerekről oktatás tartozik 

ide. Mindhárom megközelítésnek más a célja és a 

megközelítési módja, de a téma ugyanaz – fiatalokkal való 

kommunikáció drogokkal kapcsolatban.

Ez a kézikönyv arra fókuszál, hogyan lehet  a kábítószerekkel 

kapcsolatos oktatás keretében fiatalokkal kommmunikálni, 

illetve bemutatja azokat a módszereket, melyek nem-

formális környezetben végzett ártalomcsökkentő 

programok során alkalmazhatók. A jelen kiadványban 

leírtak szerint, a hatékony módszereknek és megközelítési 

módoknak az alábbi elemeket kell tartalmazniuk:

1. Olyan személynek kellene vezetnie a programot, 

aki speciális képzésben vett részt szerhasználattal 

kapcsolatban, illetve saját magának is vannak közvetlen 

tapasztalatai a szerhasználattal kapcsolatosan;

2. Az oktatásnak ítélkezésmentesnek kell lennie és 

tudományos bizonyítékokon kell alapulnia;

3. Interaktív módon, bevonást elősegytó, modern 

eszközökkel és platformokon kell megvalósítani;

4. Biztonságos helyet kell kell biztosítani (lehetőség 

szerint kis csoportos rendszerben), és;

5. Őszinte és nyitott párbeszéd  keretében kell 

megvalósulnia.
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1. FEJEZET  

Drogpolitika, ártalomcsökkentés és pre-

venció — A fejezet megismerteti az olva-

sót a drogterület alapvető kifejezéseivel. 

Bármilyen fiatalokat érintő tevékenység, 

párbeszéd tervezésének részeként szük-

séges, hogy az ifjúságsegítőknek saját 

maguknak is legyenek alapvető ismere-

teik a drogok szabályozása, ártalomcsök-

kentés és megelőzés terén. A fejezet tár-

gyalja a drogokkal kapcsolatos oktatás és 

a drogprevenció közötti különbségeket, 

és elmagyarázza, hogy a drogokkal kap-

csolatos oktatás során milyen módszerek 

működnek és melyek kevésbé hatéko-

nyak. A fejezet utolsó része a figyelmes 

és befogadó nyelvezetről szól — arról, 

hogyan tudunk fiataokkal drogokról kom-

munikálni.

2. FEJEZET

Ifjúságsegítők és kortárs oktatás — A 

fejezet az ifjúságsegítők és sorstárs se-

gítők bevonásának fontosságát taglalja a 

fiatalok drogokkal kapcsolatos oktatása 

során. Bemutatja a sorstárs segítők szere-

pét és hatékonyságát, és megmagyaráz-

za az ifjúságsegítők, sorstárs segítők és 

sorstárs oktatók közötti különbségeket. 

Ez a fejezet foglalkozik azon etikai meg-

fontolásokkal, melyeket a sorstársak be-

vonásán alapuló programok során be kell 

tartani, továbbá, ez a rész tartalmaz egy 

léplésről-lépésre követhető útmutatót is 

arra vonatkozólag, hogyan érdemes sors-

társak bevonásával oktatást megtervezni.

3. FEJEZET 

Média és video érdekérvényesytés                    

alkalmazása fiatalokkal történő munka 

során — A fejezet praktikus áttekintést 

ad arról, hogy hogyan érdemes a médián 

keresztül kommunikálni, és hogyan lehet 

videóksegítségével látható eredményeket 

elérni. Droghasználó fiatalok esetében 

akár a támogatás, akár a segítés nem csak 

információk és egyéb kész tényanyagok 

átadására, szociáli/pszichológiai segít-

ségnyújtásra kell, hogy kiterjedjen; teret 

kell biztosítani számukra, hogy kifejezzék 

véleményüket képi platformok segítségé-

vel olyan, drogokat érintő témákban — 

melyeket ők maguk fontosnak tartanak 

és meg szeretnének osztani. Ez a rész 

abban is segítséget nyújt, hogy hogyan 

lehet iylen eszközökkel erős üzeneteket 

átadni, és hogyan kell a média felülete-

ket használni erre (pl. hogyan kell interjút 

adni). Ezen kívül, a fejezet számos példán 

keresztül mutatja be az érdekérvényesí-

tő videók típusait, azokat az eszközöket, 

melyeket iylenkor használni érdemes, és 

több tippet is bemutat arra, hogyan lehet 

egy ilyen videót összeállítani.

A kézikönyv használatáról
A kiadvány három fő részből tevődik össze: 

11. . ffeejejezzet et 
DDrrooggpolitipolitikaka, , 
áárrttalomalomccssöökkenkkenttéés s 
éés ps prreevvenciencióó  

11. . ffeejejezzet et 
DDrrooggpolitipolitikaka, , 
áárrttalomalomccssöökkenkkenttéés s 
éés ps prreevvenciencióó  

1. fejezet 
Drogpolitika, 
ártalomcsökkentés 
és prevenció 
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1. FEJEZET

Azok a hivatalos vagy 
informális politikák, 

amelyek célja a kábítószer-
kínálat, a kábítószer-kereslet és/
vagy a kábítószer-fogyasztás és/
vagy a kábítószerpiacok által 
okozott károk befolyásolása. A 
gyakorlatban a “drogpolitika” 
kifejezést leggyakrabban olyan 
törvények és gyakorlatok leírására 
használják, amelyek az ellenőrzött 
kábítószerekre irányulnak (nem 
pedig az ellenőrizetlen vagy 
gyógyszerészeti kábítószerekre).” 1

A ’drogpolitika’ fogalma egy összetett 

témakört jelöl ki. Ha azonban ismerjed 

és megérted az összetevőit, akkor egy 

lépéssel előrébb jársz a felkészülésben, 

hogy beszélgetést kezdeményezhess 

a fiatalokkal a kábítószerekről. Az első 

összetevő dokumentumok és beavatkozások 
összessége. Nagyon fontos, hogy a ’politika’, 

’irányelv’ ebben az értelemben nem egy 

meghatározott jogszabályt jelent. Ez 

általában írott szabályozások sorát foglalja 

magában (pl. törvényeket), és íratlan, de 

a közösség által elfogadott és gyakorolt 

szokásokat.  Ezeket hivatalos és informális 

dokumentumoknak és gyakorlatoknak 

is nevezhetjük. Minden irányelvnek van 

egy meghatározott szándéka, mely a 

meghatározás második eleméhez vezet. 

1 International Drug Policy Consortium (IDPC), Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) (2013). Training toolkit on  

 drug policy advocacy. London, Vilnius; IDPC, EHRN. 

 https://idpc.net/publications/2013/06/training-toolkit-on-drug-policy-advocacy

Drogpolitika, 
ártalomcsökkentés 
és megelőzés 
1.1. Drogpolitika

https://idpc.net/publications/2013/06/training-toolkit-on-drug-policy-advocacy


1. 
F

E
JE

Z
E

T

14 15

D
R

O
G

P
O

LI
TI

K
A

, Á
R

TA
LO

M
C

SÖ
K

K
E

N
TÉ

S 
É

S 
M

E
G

E
LŐ

Z
É

S 

A cél segít meghatározni azt a szándékot, 

melynek megvalósulását elvárják az adott 

szabályozástól. A kábítószer-politika célja, hogy 

intézkedéseket hozzon a kábítószerek kínálatának 

és keresletének csökkentésére, valamint a 

kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kockázatok 

és ártalmak mérséklésére. Ez elvezet bennünket 

a kábítószerekkel kapcsolatos szabályozások 

három alapvető szakpolitikai területéhez, amelyek 

a kábítószer-politika meghatározásának más 

szempontú megközelítésének tekinthető:

1. A KÍNÁLAT CSÖKKENTÉSE   

olyan intézkedésekből áll, amelyek az ellenőrzött 

kábítószerek előállítására és kereskedelmére 

válaszul születtek. Az Európai Unióban (EU) 

például a kábítószer-kínálat csökkentése a 

következő stratégiai prioritásokat foglalja 

magában2: a kábítószer-előállításban és 

-kereskedelemben részt vevő szervezett bűnözői 

csoportok felszámolása; a kábítószer-prekurzorok 

eltávolítása az uniós határokon és a kábítószer-

kereskedelem fokozott felderítése; a tiltott 

kábítószerek online platformokon és postai úton 

történő értékesítésének kezelése; valamint a 

tiltott szintetikus kábítószer-laboratóriumok 

felszámolása és a kábítószerek tiltott termesztése 

elleni küzdelem.

2. A KERESLETCSÖKKENTÉS

olyan intézkedésekből áll, amelyek megpróbálják 

megakadályozni, hogy az emberek elkezdjenek 

drogozni, és csökkentik a problémás 

droghasználatot. Az EU Drogstratégia 2021-20253 

program két stratégiai prioritással rendelkezik 

ezen a területen: a kábítószer-fogyasztás 

megelőzése és a kábítószerek káros hatásainak 

tudatosítása; valamint a kezelési és gondozási 

szolgáltatásokhoz való minőségi hozzáférés 

biztosítása. A megelőzésről részletesebben az 1.4 

fejezetben lessz szó.

3. AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉS 

olyan bevatkozásokból áll, amelyek célja a 

kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kockázatok 

és következmények csökkentése anélkül, hogy 

feltétlenül csökkentenék magát a kábítószer-

fogyasztást.  Uniós szinten a kockázat- és 

ártalomcsökkentő beavatkozásokat foglalja 

magában4, például a vérrel terjedő fertőző 

betegségek, különösen a HIV és a hepatitis C 

megelőzése és kezelése; valamint a túladagolás 

megelőzése a naloxon nevű opioid-antagonista 

alkalmazásával, beleértve az otthon elvégezhető 

naloxon-programokat is. A stratégia a 

börtönbüntetésüket töltő kábítószer-fogyasztók 

egészségügyi és szociális szükségleteire is 

összpontosít. Az ártalomcsökkentés témaköréről 

bővebben az 1.3 fejezetben lesz szó.

A „drogpolitika“ következő fő összetevője a 

politikák célpontja, amely ebben az esetben 

minden kétséget kizáróan a magukat a drogokat 

jelenti. Maga a ‘drog’ kifejezés megtévesztő 

lehet, mert ez magában foglalja az ellenőrzött és 

ellenőrizetlen, illetve az engedélyezett és tiltott 

szereket is. A jelen kézikönyvben főként arról lesz 

szó, hogyan lehet a fiatalokkal ellenőrzött/tiltott 

anyagokról beszélni. Az ellenőrzött drogok olyan 

pszichoaktív anyagok, melyek használatát az 

Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 1961-

es, 1971-es és 1988-as egyezményei szabályozzák.

2 Council of the European Union (EU) (2020). EU Drugs Strategy 2021-25. Brussels; General Secreriat of the Council of  

 the European Union. 

 https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/council-eu-2020-eu-drugs-strategy-2021-25_en

3 EU 2020, Ibid.

4 EU 2020, Op.cit.

A ‘drogpolitika’ meghatározó összetevői:

Írott dokumentumok 
és gyakorlatok 
összessége

Szándék Célpont

Három szakpolitikai 
terület

1. táblázat  Példák engedélyezett és illegális szerekre

ELLENŐRZÖTT/TILTOTT SZEREK

KANNABISZ

KOKAIN

ECSTASY

OPIOIDOK

ELLENŐRIZETLEN/LEGÁLIS SZEREK

KOFFEIN

ALKOHOL

NIKOTIN

RECEPT NÉLKÜL KAPHATÓ 

GYÓGYSZEREK, MELYEKET NEM 

CÉLJUKNAK MEGFELELŐEN 

HASZNÁLNAK 

1.

2. 4.

3.

https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/council-eu-2020-eu-drugs-strategy-2021-25_en
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5 Butrica JL. (2002) The Medical Use of Cannabis Among the Greeks and Romans. Journal of Cannabis    Therapeutics,  

 2:2, 51-70, DOI: 10.1300/J175v02n02_04. 

6 Nyberg H. (1992) Religious use of hallucinogenic fungi: A comparison between Siberian and Mesoamerican cultures.  

 Karstenia 32:71-80.

 https://www.funga.fi/Karstenia/Karstenia%2032-2%201992-4.pdf

7 Brandenburg WE. (2019) Plant Medicine, Ayahuasca, and Indigenous Culture in the Southern Peruvian Amazon.  

 Wander Medicine.

 https://www.wandermedicine.com/post/plant-medicine-ayahuasca-and-indigenous-culture-in-the-southern-

 peruvian-amazon

8 Carod-Artal FJ. Hallucinogenic drugs in pre-Columbian Mesoamerican cultures. Neurología (English Edition), Vol. 30,  

 Issue 1, 2015, pp.42-49.

 https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2011.07.010

9 International Opium Convention. The Hague, 23 January 1912.

 https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI2&chapter=6&Temp=

 mtdsg4&clang=_en

A drogokkal kapcsolatos politikák minden 

esetben nemzeti, regionális, illetve nemzetközi 

keretrendszerek részét képezik. Ezeknek a 

keretrendszereknek az alapvető megértése 

nemcsak abban segít, hogy többet tudj meg 

erről a témáról, hanem abban is, hogy megértsd, 

hogyan változott az ehhez való hozzáállás az 

évszázadok során, és hogyan befolyásolja ez ma 

a droghasználó emberek, köztük a droghasználó 

fiatalok életét.

A kábítószereket évezredeken át spirituális 

és gyógyászati célokra használták. A szkíták 

a  Kr.e. 5-2. században kannabiszt használtak5,  

Szibériában kb. 6000 éves mintákban Amanita 

muscaria nevű gomba használatára utaló 

nyomokat dokumentáltak6  Amazóniában az 

ayahuasca növény kivonatot használták7,  a mexikói 

sámánok varangymérget, az észak-amerikai 

indiánok pedig a peyote kaktuszt8.részesítették 

előnyben. Ezen példák csak kiragadott példák 

annak bemutatására, hogy a droghasználat 

korántsem új jelenség, dokumentált esetek jóval 

az időszámításunk kezdete előtti időszakból is 

ismertek.

Az évezredes gyakorlat kicsivel több, mint száz 

éve kezdett megváltozni, mikor a nemzetek 

ráébredtek, hogy a kábítószer nemcsak belügyi 

érdekeket érintő téma, hanem nemzetközi 

vonatkozásai is vannak. Az első, drogokkal 

kapcsolatos nemzetközi léptékű drogokkal 

kapcsolatos tanácskozásra Sanghajban került sor 

1909-ben, amikor a Nemzetközi Ópiát Bizottság 

12 országból delegált tanácsa összegyűlt, hogy 

az ópiumkereskedelem kérdéseit megvitassa. Ez 

alkalommal egészségügyi kockázatokról, vagy 

problémákról egyáltalán nem esett szó, kizárólag 

gazdasági és politikai kérdésekről esett szó. 

Pár évvel később, 1912-ben, ugyanezen országok 

képviselői Hágában, Hollandiában találkoztak, és 

elfogadták a Nemzetközi Ópium Egyezményt9.  

Bár ez az egyezmény inkább irányadó, normatív 

jellegű volt, mégis megteremtette a napjainkban 

alkalmazott kábítószer-ellenőrzési egyezmények 

alapjait.

10 United Nations. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol amending the Single Convention 

 on Narcotic Drugs, 1961. New York, NY; United Nations, 8 August 1975.

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en 

11 United Nations. Convention on Psychotropic Substances. Vienna; United Nations, 16 August 1976.

 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6

12 United Nations. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna; 

 United Nations, 11 November 1990.

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&clang=_en

13 Colli M. United Nations Removes Cannabis from Schedule IV Category. Cranbury, NJ; Cannabis Science and Technology, 

 3 December 2020.

 https://www.cannabissciencetech.com/view/united-nations-removes-cannabis-from-schedule-iv-category

1.2.1.                                      
Nemzetközi 
kábítószer-ellenőrzési 
keretrendszer

Napjainkban a nemzetközi léptékű kábítószer 

ellenőrzési rendszer három ENSZ kábítószerügyi 

egyezményen alapul:

1. ENSZ Egységes Kábítószer Egyezmény 

(1961)10;

2. ENSZ egyezmény a pszichotróp anyagokról 

(1971)11; és,

3. ENSZ egyezmény a kábítószerek és 

pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme 

ellen (1988)12.

Ezen egyezmények célja annak biztosítása volt, 

hogy az ellenőrzött szerek kizárólag tudományos 

és gyógyászati célokra álljanak rendelkezésre. A 

szerződések a szabályozott anyagok előállítására 

és szállítására vonatkozó tiltó megközelítést is 

meghatározzák. Minden egyezmény rendelkezik 

a szabályozott anyagok jegyzékével vagy 

listájával, amelyeket a szerint osztályoznak, hogy 

milyen terápiás értéket tulajdonítanak nekik, és 

milyen mértékben veszélyesek. Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) dönt arról, hogy egy 

anyagot melyik listára vagy jegyzékbe kell felvenni. 

Paradox módon számos, az 1961-es Egységes 

Egyezményben felsorolt anyag nem ment át a 

WHO megfelelő eljárásain, és a legveszélyesebb 

anyagok listájára került. A kannabisz például az I. 

és a IV. jegyzékbe került: az I. jegyzék a leginkább 

függőséget okozó és káros anyagokat tartalmazza, 

a IV. jegyzék pedig a legveszélyesebb, nagyon 

korlátozott gyógyászati vagy terápiás értékkel 

rendelkező anyagokat. Szerencsére ENSZ-beli 

kezdeményezek nyomán 2020-ban a kannabiszt 

törölték az 1961. évi Egységes Egyezmény IV. 

jegyzékéből13.  Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve a 

kannabiszt gyógyászati és terápiás potenciállal 

rendelkező anyagként ismerik el, azonban minden 

más célra továbbra is ellenőrzött marad.

1.2. Bevezetés a kábítószer-
ellenőrzési keretrendszerbe

https://www.funga.fi/Karstenia/Karstenia%2032-2%201992-4.pdf
https://www.wandermedicine.com/post/plant-medicine-ayahuasca-and-indigenous-culture-in-the-southern-peruvian-amazo
https://www.wandermedicine.com/post/plant-medicine-ayahuasca-and-indigenous-culture-in-the-southern-peruvian-amazo
https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2011.07.010
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-2&chapter=6&Temp=mtdsg4&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-2&chapter=6&Temp=mtdsg4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&clang=_en
https://www.cannabissciencetech.com/view/united-nations-removes-cannabis-from-schedule-iv-category
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S 2. tábla.  Az egyezmények tartalmának rövid összehasonlítása:

Az 1961. évi egységes 

egyezmény a 

narkotikumokról 

Az 1971. évi egyezmény a 

pszichotróp anyagokról

Az 1988. évi egyezmény a 

kábítószerek és pszichotróp 

anyagok tiltott kereskedelme 

ellen

Fő célkitűzés Szigorú, egyetemes 

rendszert hozott 

létre a kábítószerek 

termesztésének, 

előállításának, 

forgalmazásának, 

kereskedelmének vagy 

kizárólag gyógyászati 

és tudományos célú 

felhasználásának 

korlátozására,

különös tekintettel a 

növényekből származó 

anyagokra: ópium/

heroin, koka/kokain és

kannabisz.

Kibővítette az egyetemes 

rendszert, és bevezette 

több mint száz szintetikus 

pszichotróp anyag 

ellenőrzését, mint pl.

amfetaminok, barbiturátok, 

benzodiazepinek és 

pszichedelikus szerek.               

Az ebben a szerződésben 

szereplő ellenőrzési 

rendszer azonban sokkal 

gyengébb az 1961. évi 

egyezményben a növényi 

eredetű kábítószerekre 

előírt rendszerhez képest.

Különleges,

a kábítószerek tiltott 

termesztésének, előállításának 

és kereskedelmének, valamint a 

vegyi prekurzorok eltérítésének 

visszaszorítására irányuló 

végrehajtási intézkedéseket 

vezetett be. Ez a szerződés a három 

egyezmény közül a legbüntetőbb 

jellegű, mivel jelentősen megerősíti 

az országok azon kötelezettségét, 

hogy a kábítószerek tiltott 

előállításának, birtoklásának és 

kereskedelmének valamennyi 

aspektusa elleni küzdelem 

érdekében belső büntetőjogi 

szankciókat alkalmazzanak.

Jegyzékek/

listák

A szabályozott anygokat 

négy jegyzékbe/listára 

csoportosították:

I. Súlyos visszaélési 

kockázatot jelentő, 

függőséget okozó 

tulajdonságokkal 

rendelkező anyagok;

II. Általában gyógyászati 

célokra használt 

és a visszaélés 

legalacsonyabb 

kockázatát jelentő 

anyagok;

III. A II. jegyzékben 

felsorolt anyagok 

készítményei, 

valamint kokain 

készítmények;

A szabályozott anygokat 

négy jegyzékbe/listára 

csoportosították:

I. A visszaélés magas 

kockázatát jelentő, 

a közegészségügyre 

különösen súlyos 

veszélyt jelentő, 

terápiás értékkel alig 

vagy egyáltalán nem 

rendelkező anyagok;

II. A visszaélés 

kockázatát jelentő, 

a közegészségügyet 

súlyosan veszélyeztető, 

alacsony vagy közepes 

terápiás értékű anyagok;

III. A visszaélés 

kockázatát jelentő, 

a közegészségügyet 

súlyosan veszélyeztető, 

közepes vagy magas 

terápiás értékű anyagok;

Ez a szerződés 2 kategóriát 

tartalmaz a tiltott kábítószer-

prekurzor anyagok ellenőrzésére:

I táblázat. Kábítószer-prekurzor 

vegyszerek ellenőrzött anyagok 

előállításához (kritikusabb a 

gyártás szempontjából); és,

2 táblázat. Kábítószer-prekurzor 

vegyszerek ellenőrzött anyagok 

előállításához (kevésbé fontos a 

gyártás szempontjából).

Az 1961. évi egységes 

egyezmény a 

narkotikumokról 

Az 1971. évi egyezmény a 

pszichotróp anyagokról

Az 1988. évi egyezmény a 

kábítószerek és pszichotróp 

anyagok tiltott kereskedelme 

ellen

IV. A legveszélyesebb 

anyagok, amelyek 

már az I. jegyzékben 

szerepelnek, 

különösen károsak és 

rendkívül korlátozott 

gyógyászati vagy 

terápiás értékkel 

bírnak.

IV. A visszaélés 

kockázatát jelentő, 

a közegészségügyre 

csekély veszélyt jelentő, 

magas terápiás értékkel 

bíró anyagok.

Példák az 

egyezmény 

szerinti 

szabályozott 

anyagokra

Kannabisz, kokain, heroin, 

morfin, ópium, kodein.

LSD, MDMA (ecstasy), 

pszilobicin, meszkalin, 

amfetamin, barbiturát, 

nyugtatószerek.

efedrin, lizgersav, aceton, 

sósav.

!!! Az “illegális kábítószer” vagy “tiltott kábítószer” kifejezést, amelyet beszélgetéseink 
során gyakran használunk, az ENSZ egyik egyezménye sem használja Ehelyett az 
“ellenőrzött kábítószer” kifejezést használják, mivel az egyezmények nem tiltják magukat 
az anyagokat, hanem előállításuk és kereskedelmük kerül különböző szintű ellenőrzés alá 
(az adott drognak a jegyzéken/listán elfoglalt helyének függvényében).

!!! Az ENSZ-egyezmények nem kötelezik az országokat arra, hogy a kábítószer-
fogyasztásért bármilyen (büntetőjogi vagy közigazgatási) szankciót szabjanak ki.

Az 1988. évi egyezményhez fűzött, a “bűncselekményekről és szankciókról” szóló 3. cikkhez fűzött 

kommentár14 a következőket mondja ki: “Meg kell jegyezni, hogy az 1961. és 1971. évi egyezményhez 
hasonlóan a (2) bekezdés nem írja elő, hogy a kábítószer-fogyasztás mint olyan büntetendő cselekménynek 
minősüljön”.

Az 1988. évi egyezmény ugyan kimondja, hogy a tagállamoknak a személyes használatra történő 

birtoklást bűncselekménynek kell tekinteniük, de ez a rendelkezés még ebben az esetben is az adott 

osrszág “alkotmányos elveinek és jogrendi alapfogalmainak függvénye”.

14 United Nations (1998). Commentary on the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

 Psychotropic Substances 1988. New York, NY; United Nations.

 https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/Commentary_on_the_united_

 nations_convention_1988_E.pdf

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/Commentary_on_the_united_nations_convention_1988_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/Commentary_on_the_united_nations_convention_1988_E.pdf
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1.2.2. Európai 
drog-ellenőrzési 
keretrendszer 

Az egyes uniós országokban a kábítószerekre vo-

natkozó jogszabályok mindenekelőtt nemzetközi 

szerződéseken (ENSZ-egyezmények) alapulnak. 

Az uniós tagállamok azonban kötelesek összehan-

golni nemzeti jogszabályaikat az uniós rendeletek-

kel és a kábítószer-stratégiával. 

A legfontosabb uniós szintű rendeletek:

 — A kábítószer-prekurzorokról szóló EK eu-

rópai parlamenti és tanácsi rendelet (No 

273/2004)15. Ez a rendelet egységes intéz-

kedéseket állapít meg a kábítószer-prekur-

zorok előállításához használt egyes anyagok 

ellenőrzésére és nyomon követésére. A cél az 

ilyen anyagok eltérítésének megakadályozá-

sa.

 — Az Unió és harmadik országok közötti kábító-

szer-prekurzorok kereskedelmének nyomon 

követésére vonatkozó szabályok megállapí-

tásáról szóló EK rendelet (No 111/2005)16. Ez 

a rendelet szabályokat állapít meg az Unió és 

harmadik országok közötti, kábítószer-pre-

kurzorok előállításához használt egyes anya-

gok kereskedelmének nyomon követésére az 

ilyen anyagok eltérítésének megakadályozása 

céljából. Szabályozza a behozatali és kiviteli 

tevékenységeket.

15 Official Journal of the European Union (2004). Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the 

 Council of 11 February 2004 on drug precursors (Text with EEA relevance). Luxembourg; Publications Office of the 

 European Union. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0273 

16 Official Journal of the European Union (2005). Council Regulation (EC) No 111/2005 of 22 December 2004 laying down

 rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors. Luxembourg; Publications 

 Office of the European Union.

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0111

szer-stratégiáikat és -politikáikat. Amint azt a 

kábítószer-politika meghatározásáról szóló feje-

zetben már említettük, a Stratégia három szakpo-

litikai területet foglal ma: 

1. A KÁBÍTÓSZER-KÍNÁLAT                                                                       

CSÖKKENTÉSE — elsősorban a biztonsági 

szempontokra összpontosítva;

2. KÁBÍTÓSZER-KERESLET CSÖKKENTÉSE — 

a megelőzési, kezelési és gondozási szolgál-

tatásokra kiterjedően; és,

3. ÁRTALOMCSÖKKENTÉS  — a kábító-

szer-fogyasztóknak szánt ártalomcsökkentő 

beavatkozások előmozdítására összponto-

sítva.

 — Az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszi-

choaktív anyagokra vonatkozó információ-

csere, valamint a korai előrejelző rendszer és 

kockázatértékelési eljárás tekintetében törté-

nő módosításáról szóló rendelete (EU)  (No 

2017/2101)17. Ez a módosítás az új pszichoak-

tív anyagok által okozott egészségügyi és tár-

sadalmi veszélyek gyors felderítésére, értéke-

lésére és az azokra való reagálásra szolgáló 

eljárásokat határoz meg. (NPS).

2020 végén az Európai Bizottság elfogadta az EU 

kábítószer-ellenes cselekvési programját és cse-

lekvési tervét (2021-2025)18. Ez a dokumentum 

meghatározza az EU kábítószer-politikai prioritá-

sait a 2021-2025 közötti időszakra. A stratégiának 

négy célja van:

 — a társadalom és az egyén jólétének védelme 

és javítása;

 — a közegészségügy védelme és előmozdítása;

 — magas szintű biztonságot és jólétet nyújtani a 

lakosság számára; és,

 — az egészségügyi műveltség növelése.

Ez egy olyan irányadó dokumentum, amely alap-

ján az országok kidolgozhatják nemzeti kábító-

17 Official Journal of the European Union (2017). Regulation (EU) 2017/2101 of the European Parliament and of the Council 

 of 15 November 2017 amending Regulation (EC) No 1920/2006 as regards information exchange on, and an early 

 warning system and risk assessment procedure for, new psychoactive substances. Luxembourg; Publications Office of 

 the European Union.

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2101 

18 Council of the EU (2020). EU Drugs Strategy 2021-25. Brussels; General Secretariat of the Council of the EU.

 https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/council-eu-2020-eu-drugs-strategy-2021-25_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0273
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2101
https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/council-eu-2020-eu-drugs-strategy-2021-25_en
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A stratégia három átfogó témát ölel fel: 

1. nemzetközi együttműködés; 

2. kutatás, innováció és jövőkutatás; valamint  

3. koordináció, irányítás és végrehajtás. 

Az olvasók ifjúságsegítőként és/vagy kortárskép-

zőként elsősorban a második és harmadik szakpo-

litikai területhez tudsz hozzájárulni, mivel elsősor-

ban ezek kapcsolódnak a kábítószerrel kapcsolatos 

munkádhoz. Mindkét témát — a megelőzést és az 

ártalomcsökkentést — részletesebben tárgyaljuk 

a kézikönyv következő fejezeteiben. Mielőtt azon-

ban mélyebben belemennénk ezekbe a témákba, 

fontos, hogy az EU elképzeléseit és értékeit e poli-

tikák végrehajtása során bemutassuk. Ez nagyban 

segíthet abban, hogy megértsük, az e területen 

dolgozók hogyan járulhatnak hozzá a drogokta-

táshoz, és milyen lépéseket tehetnek a drogokta-

tás hatékonyságának növelése érdekében.

A második drogpolitikai szakterület a kábító-

szer-kereslet csökkentése, amely a következőkből 

áll: megelőzés (környezeti, általános, szelektív és 

indikált); korai felismerés és beavatkozás; tanács-

adás; kezelés; rehabilitáció; társadalmi reintegrá-

ció, és; felépülés. 

Mindezen intézkedések célja a kábítószer-hasz-

nálat megkezdésének késleltetése, a problémás 

kábítószer-használat megelőzése és csökkentése, 

valamint a kábítószer-kezelés, a felépülés és a tár-

sadalmi reintegráció szolgáltatásainak biztosítása.

A harmadik szakpolitikai terület az ártalomcsökkentés, 

amely olyan megközelítésekre összpontosít, amelyek 

megelőzik és csökkentik a kábítószer-fogyasztó em-

bereket, a társadalmat és a börtönöket érintő lehetsé-

ges egészségügyi és társadalmi kockázatokat; különös 

hangsúlyt kapnak a fogvatartottak és szükségleteik.

A fiatalok felvilágosítása és 

közegészségügyi képzése; 

A jó egészség és jólét 

eléréséhez szükséges 

életvezetési készségek 

előmozdítása; 

A nehezen elérhető 

fiatalokkal kapcsolatfelvétel 

az innovatív digitális 

platformok használatának 

megkezdésével, vagy 

más szóval az online 

felvilágosítással;

Olyan tapasztalt és megbízható 

kortársak csoportjának 

létrehozása, akik képesek 

megszólítani a fiatalokat és 

pozitív kapcsolatokat építeni;

Partnerségi kapcsolatok kiépítése 

és szoros együttműködés 

más szervezetekkel, amelyek 

kapcsolatban állnak a fiatalokkal 

(egyéb ifjúsági szervezetek és 

szolgáltatások, diákszövetségek 

stb.);

Szükség esetén a fiatalokat 

önkéntes alapon olyan, 

bizonyítékokon alapuló, a fiatalok 

élettapasztalatát figyelembe 

vevő szolgáltatásokhoz irányítod, 

amelyek a konkrét szükségletekre 

is reagálni tudnak, és minden 

folyamat során támogatják az 

egyént; és,

Rendezvények szervezése a 

fiatalokkal közösen a kábítószer-

használat, a mentális egészség, 

a szexualitás és más, a fiatalokat 

érintő témák miatti megbélyegzés 

és megkülönböztetés elleni 

küzdelem érdekében.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kollégák képzésével a bizonyítékokon 

alapuló ártalomcsökkentő 

szolgáltatásokról.

Ha ártalomcsökkentő szolgáltatásokat 

nyújtó szervezetnél dolgozol, vizsgáld felül 

tevékenységeidet vagy szolgáltatásaidat, 

és igazítsd azokat a kábítószer-fogyasztó 

fiatalok igényeihez. Nyiss külön 

intézményt csak a kábítószer-fogyasztó 

fiatalok számára. Vond be a kábítószer-

használó fiatalok közösségéből származó 

kortárs munkatársakat és nevelőket 

a tevékenységek és szolgáltatások 

megszervezésébe. Ha ezek az intézkedések 

nem lehetségesek, alakítsd át jelenlegi 

létesítményed egy külön helyiség/tér 

kijelölésével az ifjúság számára, vagy a 

munkaidő módosításával, hogy a fiatalok 

külön időpontban látogathassák a 

szolgáltatásait.

Hozz létre egy olyan csoportot a kortárs 

fiatalokból, akik igénybe veszik/vették a 

szolgáltatásaidat, és akikkel jó kapcsolatot 

alakítottál ki. A kortársak bevonása a 

sikeres programok kulcsa!

A fiatalok sokféle módon használnak 

drogokat. Ezért nagyon fontos, hogy 

rendelkezésükre álljak biztonságosabb 

szerhasználatot biztosító eszközök 

(tűk és fecskendők, biztonságosabb 

szippantókészletek, zselés/vegán 

kapszulák, booty bumping készletek stb.).

Képezd magad és a fiatalokat a 

túladagolás megelőzéséről. A fiatalok 

az idősebbekhez képest gyakrabban 

hajlamosak túladagolni a drogokat. 

Amennyiben a lakóhelyeden elérhető 

a naloxon (opioid-antagonista), 

kérd meg a helyi egészségügyi 

szolgáltatókat, hogy szervezzenek 

képzést a naloxon beadásáról és az 

elsősegélynyújtásról.

Ha a gondozott fiatalok közül 

bármelyiknek problémái vannak a 

bűnüldöző szervekkel, próbálj meg 

közvetíteni a konfliktusban, és támogasd 

az adott személyt. Gondoskodj arról, 

hogy legalább 2 olyan támogató 

hozzáállású ügyvéddel legyen 

kapcsolatod, aki komolyabb ügyekben 

ellátja a fiatalok védelmét.

Ha olyan ifjúsági szervezetben 

dolgozol, amely nem nyújt 

ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, 

keress együttműködésre nyitott helyi 

szervezeteket és csatlakozz hozzájuk, 

hogy tanácsadást és szolgáltatásokat 

nyújthass zenei fesztiválokon, bulikon és 

éjszakai klubokban.

Ha nem ártalomcsökkentő szolgáltatást 

nyújtó szervezetnél dolgozol, gondolkodj 

el egy biztonságos és fiatalbarát 

hely kialakításán, ahol a fiatalok 

megbeszélhetik veled a szexuális úton 

terjedő és vér útján terjedő fertőzésekkel 

(STBBI) és más egészségügyi kérdésekkel 

kapcsolatos kérdéseiket, valamint 

tájékoztató füzeteket találhatnak arról, 

hogy hol juthatnak HIV-teszthez és más 

ártalomcsökkentő szolgáltatásokhoz. 

Biztosíts ingyenes vizet, vitaminokat 

és rágcsálnivalókat, hogy az embereket 

maradásra és beszélgetésre csábítsd!

1.

4.

2.

5.

7.

8.

6.
3.

HOHOGGYYAN TUAN TUDDSZ EHHEZ HOSZ EHHEZ HOZZZZÁÁJJÁÁRULNI?RULNI?HOHOGGYYAN TUAN TUDDSZ EHHEZ HOSZ EHHEZ HOZZZZÁÁJJÁÁRULNI?RULNI?HOGYAN TUDSZ EHHEZ HOZZÁJÁRULNI?

HOHOGGYYAN TUAN TUDDSZ EHHEZ HOSZ EHHEZ HOZZZZÁÁJJÁÁRULNI?RULNI?HOHOGGYYAN TUAN TUDDSZ EHHEZ HOSZ EHHEZ HOZZZZÁÁJJÁÁRULNI?RULNI?HOGYAN TUDSZ EHHEZ HOZZÁJÁRULNI?
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A nemzetközi szerződések és rendeletek 

iránymutatásként szolgálnak, amelyek alapján 

minden országnak joga van saját nemzeti 

drogpolitikáját kialakítani. Természetesen a 

nemzeti drogpolitika nem lehet ellentétes a 

nemzetközi joggal, de az országok kivételt 

tehetnek e nemzetközi dokumentumok egyes 

rendelkezései alól. 

A fiatalokkal való munka során fontos megismerni 

az adott helyi politikai környezetet, és azt, hogy 

milyen következményekkel kell szembenézni 

szerhasználat esetén. A kábítószer szabályozás 

lehetséges módjait az 1. ábra mutatja be. Az egyes 

példáknak más és más hatása és befolyása van a 

kábítószerhasználók életére. Ráadásul az ország 

meglévő drogpolitikája általában megmagyarázza, 

hogy milyen típusú információ/oktatás nyújtható a 

fiataloknak, és mi az, ami nem elfogadható. Éppen 

ezért nagyon fontos, hogy munkád során megértsd 

és megfelelő módon értékeld saját helyzeted. Az 

alábbiakban néhány fő példát mutatunk be az 

drogok szabályozásának megközelítéseire.

1.2.3. Nemzeti szintű 
kábítószer-ellenőrzési 
keretrendszer 
Az elmúlt évtizedekben a döntéshozók úgy 

vélték - és egyesek még mindig úgy vélik -, hogy 

a világszerte jelentkező kábítószer-probléma 

kezelésének egyetlen módja a “kábítószer elleni 

háborúnak” nevezett irányelvek végrehajtása. Ezt 

a kifejezést az Egyesült Államok elnöke, Nixon 

vezette be az 1970-es években, a fogalom az 

elnyomó, büntető drogpolitikára és a kábítószer-

használattal szembeni “zéró tolerancia” 

megközelítés kifejezésére szolgál napjainkban 

is. Ma már széles körben elismert tény, hogy 

ez a megközelítés kudarcot vallott. Ezért egyes 

országok a kábítószer-problémákra adott válaszok 

kidolgozása során emberi jogi és bizonyítékokon 

alapuló megközelítést alkalmaztak, míg más 

országok továbbra is aránytalan büntetéseket 

alkalmaznak a kis súlyú bűnelkövetőkre is, ezzel 

megsértve a kábítószer-fogyasztók emberi jogait. 

19 Global Commission on Drug Policy (2018). Regulation. The Responsible Control of Drugs. Geneva; Global Commission  

 on Drug Policy.

 http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-2018_Regulation_Report_WEB- 

 FINAL.pdf 

1. ábra A drogszabályozás lehetséges mgközelítései19

Társadalmi és 

egészségügyi 

ártalmak

Prohibíció Dekriminalizáció és 

ártalomcsökkentés

Felelős legális 

szabályozás

Engedékeny 

szabályozás

Szabályozatlan 

legális piac

Korlátozatlan 

hozzáférés

Drogpolitikai 

szabályozás

jék a kábítószer-fogyasztó embereket, mivel ők 

egyre inkább félnek ilyen szolgáltatásokat igény-

be venni. Néha az ilyen megközelítések még azt 

sem teszik lehetővé, hogy bizonyítékokon alapuló 

ártalomcsökkentő tájékoztatást nyújtsanak a fi-

ataloknak, mivel a nemzeti jogszabályok az ilyen 

tevékenységeket „drogpropagandaként“ értelme-

zik.  A közvélemény szemszögéből nézve az ilyen 

kábítószertörvények egyik legkárosabb hatása az, 

hogy ahelyett, hogy az adófizetők pénzét a kábító-

szer-fogyasztó emberek egészségének és jólété-

nek javítására fordítanák, ezt a kábítószer-ellenes 

bűnüldözésre, a túlzsúfolt börtönrendszerre és a 

kábítószer-fogyasztó emberek megbélyegzésére 

költik. Világosan látható, hogy az elnyomó és tiltó 

drogpolitikák több kárt okozhatnak, mint maguk a 

kábítószerek.

Számos európai ország, például Bulgária, Ma-

gyarország, Litvánia és Szerbia kriminalizálja a 

kábítószer-fogyasztást és/vagy -birtoklást.

2. DEKRIMINALIZÁCIÓ

A kábítószer dekriminalizációja a kábítószer-fo-

gyasztás és -birtoklás (egyes esetekben a kis ér-

tékű eladás), valamint a kábítószer-fogyasztáshoz 

szükséges eszközök (pl. fecskendők) birtoklásá-

hoz kapcsolódó büntetőjogi szankciók eltörlé-

se. Ebben az esetben a kábítószernek minősülő 

anyagkat nem büntetőjogi, hanem egészségügyi 

és szociális kérdésként kezelik. Ez a megközelítés 

csökkenti a letartóztatottak és bebörtönzöttek, 

valamint a büntetett előéletűek számát. Javítja a 

költséghatékonyságot azáltal, hogy a finanszíro-

zást a bűnüldözésről a közegészségügyre irányít-

ja át. Mivel a dekriminalizáció a közegészségügy 

megerősítését támogató megközelítés, kedvező 

légkört teremt a kábítószer-fogyasztó emberek 

számára, hogy kezelést keressenek, és megszün-

teti az ártalomcsökkentő programok — köztük az 

olyan szolgáltatások, mint a kábítószer-ellenőrzés 

(tablettateszt) — megvalósításának akadályait. A 

1. TILTÁS ÉS KRIMINALIZÁLÁS

Ez a politika arra összpontosít, hogy a kábító-

szer-használó/-birtokló (vagy a kábítószerrel 

kapcsolatos bármely más cselekményt elkövető) 

személyeket büntetéssel sújtsa, például szabad-

ságuk korlátozásával, letartóztatással, pénzbír-

sággal, közmunkával, szabadságvesztéssel vagy 

akár halálbüntetéssel. Az ilyen típusú szabályo-

zásokat a 20. században az ENSZ három kábító-

szer-ellenőrzési egyezményének aláírása alapozta 

meg, mivel akkor úgy vélték, hogy a kábítószerpiac 

egyszer teljesen felszámolható lesz. Hatvan évnyi 

tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az ilyen tí-

pusú irányelvek alkalmazása számos negatív ha-

tással és nem szándékolt következménnyel jár a 

kábítószer-fogyasztó emberekre, családjaikra és 

a közvéleményre nézve20. A negatív hatások közé 

tartozik többek között az emberi jogok megsérté-

se (halálbüntetés, bíróságon kívüli gyilkosságok, 

kínzás, embertelen kábítószer-kezelési progra-

mok, rendőri brutalitás); közegészségügyi válsá-

gok (HIV/AIDS-járvány); börtönök túlzsúfoltsága; 

bűnügyi nyilvántartások; faji és etnikai egyenlőt-

lenségek a büntető igazságszolgáltatási rendszer-

ben; megbélyegzés és megkülönböztetés A tiltó 

politikák nemcsak a fogyasztókat büntetik, hanem 

a kábítószerárak emelkedésére is hatással vannak, 

ami azt jelenti, hogy a kábítószer-fogyasztóknak 

több pénzre van szükségük, és a kábítószer meg-

vásárlásához szexmunkát vagy lopást is vállalhat-

nak. Ráadásul az ilyen típusú szabályozások miatt 

a kábítószer-fogyasztó embereknek nincs más 

választásuk, mint az illegális piacról vásárolni, ami 

nagyon veszélyes lehet (senki sem ismeri az anya-

gok minőségét és erősségét), és túladagoláshoz 

vezethet. Az elmúlt évtizedben a „hagyományos 

kábítószerek“ eltűnését lehetett nyomon követni, 

illetve új, nagyon erős és veszélyes pszichoaktív 

anyagok megjelenését. Emellett a büntető-típu-

sú politikák kedvezőtlen környezetet teremtenek 

az ártalomcsökkentéssel foglalkozó szervezetek 

számára is, egyre nehezebbé téve, hogy elér-

20 Global Commission on Drug Policy (2016). Advancing Drug Policy Reform: A New Approach to Decriminalization. 2016  

 Report. Geneva; Global Commission on Drug Policy.

 http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016-ENGLISH.pdf 

Szabályozatlan 

feketepiac

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016-ENGLISH.pdf
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az ügyészség nem üldözi a kávézótulajdonosokat 

a jogsértés miatt. Ehelyett olyan szabályokat ve-

zetett be, mint a kannabisz kiskorúaknak történő 

értékesítésének tilalma, a reklámozás tilalma és az 

5 grammnál több kannabisz értékesítésének tilal-

ma. A közhiedelemmel ellentétben Hollandiában 

nem legalizálták a kannabiszt.

A dekriminalizáció jellemzően a büntetőjo-

gi szankciók eltörlését jelenti, de a polgári jogi 

szankciók (pl. pénzbírság) megmaradhatnak; a 

depenalizáció jellemzően a szankciók súlyosságá-

nak csökkentését jelenti, például a börtönbünte-

tés eltörlését, de továbbra is jelenthet büntetőjogi 

szankciót. A dekriminalizáció tehát a depenalizá-

ció egyik alfaja.

3. FELELŐSSÉGTELJES JOGI SZABÁLYOZÁS, 

vagy LEGALIZÁCIÓ 

A legalizálás az a folyamat, amelynek során valami 

addig illegális dolog a törvény által engedélyezett 

is legalizálzák26. Európában Svájc említendő jó 

példaként az orvosi rendelvényezési modelljével 

(amely magában foglalja a felügyelt kábítószer-fo-

gyasztási létesítményeket)27. 

A kábítószer-szabályozásnak hozzá kell járulnia a 

kormányok kábítószerpiacok szabályozására való 

képességének megerősítéséhez, ami az egyes ká-

bítószerek kockázati fokának és a helyi társadalmi 

környezet igényeinek megfelelő jogi szabályok és 

előírások bevezetését jelenti. A legalizálás magá-

ban foglalja a termelés (engedélyezés), a termé-

kek (ár, hatás és csomagolás), a hozzáférhetőség 

(az eladók engedélyezése, az értékesítési pontok 

megnyitása, korhatár-ellenőrzés) és a marketing 

(reklám és márkajelzés) szabályozását. Célja, 

hogy a kábítószereket ellenőrzés alá vonják, hogy 

a kormányok és ne a bűnözők döntsenek arról, 

hogy bizonyos anyagok bizonyos körülmények kö-

zött hozzáférhetők legyenek.

dekriminalizáció segít továbbá a büntető igazság-

szolgáltatási rendszerben tapasztalható faji és et-

nikai egyenlőtlenségek mérséklésében.

Számos ország úgy döntött, hogy eltörli a terjesz-

tési szándék nélküli droghasználat és birtoklás 

büntetését. 2001-ben Portugália eltörölte a sze-

mélyes fogyasztásra szánt kábítószerek tárolá-

sának büntetőjogi szankcióit21, és drogpolitikáját 

az egészségügy felé irányította, jelentősen kiter-

jesztve az ártalomcsökkentést és a kezeléshez 

való hozzáférést. 2009-ben Csehország eltörölte 

a személyes használatra szánt kábítószerek bir-

toklásának büntetőjogi szankcióit, miután egy ta-

nulmány szerint a büntető jellegű megközelítések 

hatástalanok voltak22. Néha a dekriminalizációt a 

kábítószer-terjesztésre is alkalmazzák. Hollandi-

ában például 1976-ban dekriminalizálták a kan-

nabisz korlátozott mennyiségű fogyasztását, bir-

toklását és értékesítését23. Bár a „könnyű drogok“ 

árusítása továbbra is bűncselekménynek minősül, 

kategóriába kerül. A kábítószerek esetében ez az 

előállításuk, forgalmazásuk és nem orvosi és nem 

tudományos célú felhasználásuk tilalmának meg-

szüntetését jelenti. A drogpolitikában a „legalizá-

lás“ kifejezés általában olyan politikai álláspontra 

utal, amely a kábítószerek „törvényes szabályozá-

sát“ vagy a jelenleg tiltott anyagok „törvényesen 

szabályozott drogpiacát“ szorgalmazza. A legali-

zálás bevezetésével a kormányok eszközöket kap-

nak a piac szabályozására, a terjesztés ellenőrzé-

sére, a bűnözői csoportok megfékezésére és az 

anyagok forgalmának megadóztatására, amelyek 

többsége legális és államilag szabályozott lesz. A 

múlt század közepén elfogadott nemzetközi köte-

lezettségek miatt azonban nem lehet merészebb 

kísérleteket tenni számos anyag szabályozására. 

2013-ban Uruguay lett az első ország, amely fél 

évszázados tilalom után legalizálta a kannabiszt24. 

Kanada kormánya is törvényi reformot kezdemé-

nyezett, és 2018-ban legalizálta a kannabiszt25. A 

kannabiszt ezen kívül az USA több tagállamában 

21 Hetzer H (2019). Drug Decriminalization in Portugal. Learning from a Health and Human-Centered Approach. New York, 

 NY; Drug Policy Alliance.

 https://drugpolicy.org/sites/default/files/dpa-drug-decriminalization-portugal-health-human-centered-

 approach_0.pdf

22 Eurasian Harm Reduction Association (2018). The Czech Republic’s best practices in drug policy reform. Vinius; Eurasian 

 Harm Reduction Association.

 https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2018/11/Czech_twe.pdf 

23 Rolles S (2014). Cannabis policy in the Netherlands: moving forwards not backwards. London; Transform Drug Policy  

 Foundation.

 https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis- 

 policy-in-the-Netherlands.pdf

24 Centre for Public Impact, Inc. Marijuana legalisation in Uruguay. BCG Foundation, 23 November 2018. 

 https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/marijuana-legalisation-in-uruguay 

25 Government of Canada. Cannabis Legalization and Regulation. Ottawa; Government of Canada, 7 July 2021. 

 https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/

26 Yakowicz W. Where Is Cannabis Legal? A Guide To All 50 States. Forbes, 10 January 2022. 

 https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2022/01/10/where-is-cannabis-legal-a-guide-to-all-50-  

 states/?sh=20de29ead19b 

27 Transform. Drug Policy Foundation (2018). Heroin-Assisted Treatment in Switzerland. Bristol, UK; Transform. Drug  

 Policy Foundation.

 https://transformdrugs.org/blog/heroin-assisted-treatment-in-switzerland-successfully-regulating-the-supply-and- 

 use-of-a-high-risk-injectable-drug

https://drugpolicy.org/sites/default/files/dpa-drug-decriminalization-portugal-health-human-centered-approach_0.pdf
https://drugpolicy.org/sites/default/files/dpa-drug-decriminalization-portugal-health-human-centered-approach_0.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2018/11/Czech_twe.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/marijuana-legalisation-in-uruguay
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/
https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2022/01/10/where-is-cannabis-legal-a-guide-to-all-50-states/?sh=20de29ead19b
https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2022/01/10/where-is-cannabis-legal-a-guide-to-all-50-states/?sh=20de29ead19b
https://transformdrugs.org/blog/heroin-assisted-treatment-in-switzerland-successfully-regulating-the-supply-and-use-of-a-high-risk-injectable-drug
https://transformdrugs.org/blog/heroin-assisted-treatment-in-switzerland-successfully-regulating-the-supply-and-use-of-a-high-risk-injectable-drug
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28 Harm Reduction International (2022). What is harm reduction? London; Harm Reduction International.

 https://www.hri.global/what-is-harm-reduction 

1.3. Ártalomcsökkentés
Az ártalomcsökkentés olyan módszereket és 

programokat magába foglaló megközelítések 

összessége, amelyek magával a kábítószer-

fogyasztással és a nem hatékony drogpolitikával 

kapcsolatos ártalmak csökkentésére irányulnak. 

Ez az irányzat elismeri a kábítószer-fogyasztó 

emberek méltóságát és emberi jogait, és a 

kábítószer-fogyasztással kapcsolatos negatív 

egészségügyi következmények minimalizálásában 

nyújt segítséget a szerhasználóknak, nem pedig 

magát a kábítószer-fogyasztást akadályozza, vagy 

bünteti meg. Az ártalomcsökkentő intézkedések 

akkor kerültek a figyelem középpontjába, amikor 

világossá vált, hogy a HIV megállíthatatlanul 

terjed az intravénás kábítószer-fogyasztók 

körében, és azzal fenyeget, hogy a közösség 

nem szerhasználó csoportjait is megfertőzi. Az 

ártalomcsökkentéshez hasonló megközelítéseket 

már régóta alkalmaznak számos anyag esetében, 

különböző kontextusokban.

Az ártalomcsökkentés jelentős változásokat hoz a 

kábítószer-fogyasztó emberek, családjuk, barátaik 

és közösségeik életében. Az ártalomcsökkentő 

megközelítés előnyei:

 — Az egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyének 

növelése.

Az ártalomcsökkentés 
olyan politikákat, 

programokat és gyakorlatokat 
jelent, amelyek célja a kábítószer-
fogyasztással, a kábítószer-
politikával és a kábítószer-
törvényekkel kapcsolatos negatív 
egészségügyi, társadalmi és 
jogi hatások minimalizálása. 
Az ártalomcsökkentés az 
igazságosságon és az emberi 
jogokon alapul. A pozitív 
változásra és az emberekkel 
való együttműködésre 
összpontosít, anélkül, hogy 
ítélkezne, kényszerítené vagy 
diszkriminálná őket, vagy a 
támogatás előfeltételeként 
megkövetelné, hogy felhagyjanak 
a kábítószerhasználattal.” 28

29 Principles of Harm Reduction (2020). New York, NY; National Harm Reduction Coalition.

 https://harmreduction.org/about-us/principles-of-harm-reduction/

 — A kábítószer-használat megelőzésére 

vagy megszüntetésére irányuló alternatív 

megközelítések széles választékát nyújtja 

(bizonyítékokon alapuló megelőzési, 

gondozási és kezelési programok), hogy 

megalapozott döntést lehessen hozni az 

egyéni szükségletekről. Sok droghasználó 

(beleértve az alkalmanként drogot használó 

fiatalokat is) nem szorul kezelésre. 

 — A kábítószereket használó emberek 

biztonságának megteremtése, életük 

védelme.

 — Az elnoymó és hatástalan kábítószerrel 

kapcsolatos politikák ártalmainak 

csökkentése.

1.3.2.                                                  
Az ártalomcsökkentés 
főbb alapelvei
Annak érdekében, hogy jobban megértsük az 

ártalomcsökkentés filozófiáját, fontos, hogy ennek 

fő elveit megismerjük29. Az ártalomcsökkentés 

koncepciójának főbb összetevői:

1. Elfogadja, hogy a kábítószer-használat 

világunk része, és úgy dönt, hogy inkább a 

káros hatásainak csökkentésén dolgozik, 

mintsem hogy figyelmen kívül hagyná ezeket;

2. Megérti, hogy a kábítószer-használat 

összetett kérdés, és hogy a kábítószer-

használat egyes módjai biztonságosabbak, 

mint mások;

3. Az egyéni és közösségi élet minőségének 

jobbítását és a jólétet határozza meg a sikeres 

beavatkozások és politikák kritériumaként;

 — Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés megkönnyítése a megbélyegzés 

és a megkülönböztetés veszélyének 

csökkentésével.

 — A közös használat csökkentése, 

biztonságosabb használati eszközök (pl. 

tűk és fecskendők, szippantó készletek) 

biztosításával.

 — A HIV, a hepatitis és a tuberkulózis 

terjedésének csökkentése.

 — A túladagolás okozta és egyéb kábítószer 

okozta halálesetek számának csökkentése a 

kábítószer-fogyasztók körében.

 — A biztonságosabb szerhasználattal 

kapcsolatos ismeretek növelése.

 — A biztonságosabb szexszel és szexuális 

egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése 

és az óvszerhasználat terjedése.

1.3.1.                                                      
Az ártalomcsökkentés 
céljai
Az ártalomcsökkentésnek több olyan célja is van, 

melyet érdemes szem előtt tartani:

 — A kábítószer-fogyasztással kapcsolatos 

negatív egészségügyi és társadalmi 

következmények csökkentése azok számára, 

akik nem tudnak vagy nem akarnak leszokni a 

kábítószer-fogyasztásról.

 — A kábítószer-fogyasztó emberek 

egészségének javítása a velük való 

méltóságteljes és tiszteletteljes bánásmód 

révén.

https://www.hri.global/what-is-harm-reduction
https://harmreduction.org/about-us/principles-of-harm-reduction/
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4. Nem ítélkező, nem kényszerítő jellegű 

szolgáltatásokat és erőforrásokat nyújt 

a szerhasználók és az őket körülvevő 

közösségek számára;

5. Biztosítja a kábítószer-fogyasztó és a 

drogfogyasztással érintett személyek érdemi 

és rutinszerű bevonását a közösséget szolgáló 

programok és politikák kidolgozásába;

6. Lehetővé teszi a kortárs segítők bevonását a 

programokba;

7. Felismeri, hogy a szegénység, az osztály, 

a rasszizmus, a társadalmi elszigeteltség, 

a múltbeli traumák, a nemi alapú 

megkülönböztetés és más társadalmi 

egyenlőtlenségek befolyásolják az emberek 

sebezhetőségét a kábítószerrel kapcsolatos 

ártalmak kezelésében; és, 

8. Nem hagyja figyelmen kívül a kábítószer-

fogyasztással járó valós ártalmakat és 

veszélyeket.

Az ifjúság-barát tanácsadás és a fiatalokkal a 

kábítószerekről folytatott hatékony beszélgetés 

érdekében a következő elveket érdemes alkalmazni 

a kommunikáció és/vagy a szolgáltatásnyújtás 

során. 

1.3.3.    
Ártalomcsökkentő 
bevatkozások 
lehetséges módjai, 
és példák arra, hogy 
ezeket hogyan lehet 
az ifjúságsegítő, 
illetve kortárs 
segítő programokba 
beilleszteni 
Számos ártalomcsökkentő beavatkozás létezik, 

például tű- és fecskendőosztó programok, 

felügyelt fogyasztási helyek, ópiát-helyettesítő 

kezelés és túladagolás-megelőző programok. 

Ebben a kézikönyvben néhány olyan példát 

egyfajta sürgősségi beavatkozás, amelynek 

célja az orvosi, pszichológiai, pszichiátriai, 

pszichedelikus vagy egzisztenciális/spirituális 

jellegű pszichoaktív anyagok hatása alatt szerzett 

nehéz élményekből eredő ártalmak csökkentése. 

Ez egy józan személy által nyújtott szolgáltatás, 

mely a szerek hatása alatt álló személynek 

nyújtott ellátást, és más gyakorlatias segítséget 

foglal magába, beleértve a támogató beszélgetést, 

biztonságos és kényelmes környezet biztosítását 

a kijózanodásig, és ha a személy egészsége 

közvetlen veszélyben van, orvosi segítség hívását. 

Ahol lehetséges, a psyhelp-tevékenységeket egy 

erre a célra előkészített területen kell végezni, ahol 

szakképzett partimunkások –ún. trip sitterek —                           

dolgoznak. Ugyanezek a szolgáltatások akár egy 

ifjúsági szervezet helyiségeiben is nyújthatók. Csak 

egy nyugodt helyiséget, jól képzett és barátságos 

gondozókat kell biztosítani, és tudni kell, hogyan 

kell támogatni az embereket, akár félelmetes, akár 

örömteli lelkiállapotban vannak;

egészségvédelemre és a magatartásukból 

eredő ártalmak csökkentésének lehetőségére 

való nevelést célzó információk nyújtása, 

valamint különböző ártalomcsökkentő anyagok 

terjesztésével, mint például: alkoholszondák, 

óvszerek; eldobható szippantóeszközök; füldugók; 

rágógumi; takarók; faszénszűrő füves cigikhez; 

víz; vitaminok és étrend-kiegészítők; gyümölcs; 

és ahol ez törvényes, kolorimetriás teszteket 

a kábítószer ellenőrzésére; és amennyiben 

lehetséges, elsősegélycsomagot (kötszerek, 

tapaszok, fertőtlenítőszerek stb.);

mutatunk be, amelyek ifjúságsegítő munka 

során alkalmazhatók. Mielőtt bemutatnánk a 

beavatkozásokat, szeretnénk kiemelni, hogy a 

fiatalok többségének nincsen szüksége semmiféle 

ártalomcsökkentő stratégiára. Biztosítani kell 

azonban a szolgáltatásokhoz és az információkhoz 

való hozzáférés lehetőségét azon fiatalok számára, 

akiknek szükségük van erre és szeretnének 

megismerkedni a biztonságosabb droghasználat 

biztonságosabb irányaival.

1.3.3.1. Éjszakai 
élettel összefüggő 
felvilágosítás/bulizás/
kortársak oktatása
A kábítószer-fogyasztók idősebb korosztályához 

képest a drogfogyasztó fiatalokat nehezebb elérni, 

és bevonni őket a kábítószer-fogyasztásukról és 

az ártalomcsökkentésről szóló beszélgetésekbe. 

A fiataloknak megvan a saját környezetük, 

ahol drogot használnak. Általában nem a 

hagyományos helyeken drogoznak, ahol az 

idősebb drogfogyasztók gyakran megfordulnak. 

Rááadásul azon fiatalok köre, akik drogokat 

használnak, általában nem tapasztalt használókat 

foglal magába. Ez megnehezíti ennek a fiatalabb 

generációnak a megtalálását és elérését. A 

kortársak bevonása révén azonban ez a probléma 

nagyrészt orvosolható. 

Amint a tevékenység neve is mutatja, ez a típusú 

tevékenység nagyrészt bulikon és fesztiválokon 

zajlik, és az éjszakai életben tanúsított 

viselkedéssel kapcsolatos kortársképzéssel és 

ártalomcsökkentéssel foglalkozik. A gyakorlatban 

háromféle tevékenység kombinációját jelentheti:

ahol a bulizok számára olyan tárgyakat bocsátanak 

rendelkezésre, amelyek célja az általuk esetlegesen 

vállalt kockázatos magatartásformákhoz 

kapcsolódó ártalmak csökkentése, az 

a buli területét körüljárva, vizet kínálnak a 

résztvevőknek, miközben figyelik azokat az 

embereket, akiknek segítségre lehet szükségük. 

Abban az esetben, ha segítségre szoruló személyt 

találnak, őket a segítők elviszik a pszichiátriai/

orvosi/ártalomcsökkentő pontra, vagy ha ez 

Oktatási és információs 

stand működtetése, 

Psyhelp szolgálat 

működtetése —

Járőrözés —

1.

2.

3.

nem lehetséges, esetleg sürgős segítségre van 

szükség, azonnali elsősegélyt nyújtanak. Fontos, 

hogy a segítők felismerjék a fizikai, pszichológiai, 

szexuális stb. erőszak jeleit, és szükség esetén 

lépjenek kapcsolatba a szervezővel, a klub 

vezetőjével, a biztonságiakkal vagy a mentősökkel. 

A tevékenységek témája és a tartalom életkorának 

megfelelősége miatt csak felnőtt korú, képzett 

személy lehet partimunkás. 

A képzés ajánlott tartalma a következő: a 

kiválasztott anyagok hatásai (adagolás, tünetek, 

túladagolás); az anyagok keverésének kockázatai 

és hatásai; elsősegélynyújtás (klasszikus 

eljárások, de túladagolás esetén a felismerés és az 

eljárások); a partimunkások etikája; a partimunka 

gyakorlata — a tevékenységek megszervezésének 

módja; a célcsoporttal való kommunikáció; 

kommunikáció a klubkultúrában — kommunikáció 

a partimunkások csapatában; kommunikáció a 

szervezőkkel/klubokkal; kommunikáció a partik 

látogatóival; pszichológiai segítségnyújtás — 

a túladagolt szerekkel foglalkozó személyek 

kezelésének alapjai; az adott országban hatályos 

kábítószer-törvények alapjai; a standon található 

oktatási és megelőzési anyagok ismerete, 

beleértve a kolorimetriás tesztek használatának 

szabályait. A parti-környezetben dolgozó 

munkatársaknak különösen figyelniük kell saját 

biztonságukra és komfortérzetükre, mivel ettől 

függ, hogy képesek lesznek-e segíteni a partin 

résztvevőknek. Ez a komfortosság javítható a 

váltott műszakok megszervezésével, hogy a 

rendezvényen dolgozóknak legyen lehetőségük 

pihenni (ez különösen fontos a hosszú ideig tartó 

és a zajos helyen végzett munka során).

Figyelni kell arra is, hogy a zenei rendezvény 

típusától függően más és más a célcsoport profilja, 

akikkel a partimunkások kapcsolatba kerülhetnek, 

és gyakran más típusú anyagokat is használ a 

különféle események látogatói köre. A legtöbb 

partitípuson több olyan anyag is “közös”, mint az 

alkohol, a kannabisz és az MDMA.

Az ún. psytrance bulikra például az jellemző, hogy 

a pszichedelikus szereket gyakrabban használják, 

mint más pszichoaktív anyagokat. Ezek 

leggyakrabban az LSD, a pszilocibin (a pszilocibin 
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INDIT egy olyan szervezet, amely a megelőzéstől a 

rehabilitációig nyújt szolgáltatásokat. Egyik szolgáltatásuk 

a “Bulisegely”, amely egy partIsegély-szolgáltatás. A 

hozzájuk fordulókkal végzett munka során megelőzéssel, 

ártalomcsökkentéssel és konkrét segítségnyújtással is 

foglalkoznak.

Tevékenységük részeként különböző bulikon, de néhány 

zenei fesztiválon is megjelennek, ahol egy “HAVEN”-t 

hoznak létre — egy biztonságos helyet a pihenésre, 

beszélgetésre, drogfelvilágosításra és tanácsadásra. 

Körülbelül 35 önkéntes (többnyire pszichológusok, 

szociális munkások és kortársak) lépnek kapcsolatba 

a fesztiválok résztvevőivel. A “HAVEN”-ben a 

drogpolitikáról, a nemi betegségekről, a biztonságos 

bulizásról szóló szórólapokat, magnézium-kalciumos 

vizet, cukortáblákat, sós rágcsálnivalókat, gyógyszereket, 

ruhákat, takarókat és ágyakat is találnak az emberek.

A varsói Visztula-part a fiatalok által kedvelt helyek közé 

tartozik. Az ott összegyűlő fiatalok nemcsak a társaikkal 

töltik idejüket, hanem különböző pszichoaktív szereket 

(különösen alkoholt) is fogyasztanak. Ez aggodalomra 

ad okot a fiatalok egészségével és viselkedésével 

kapcsolatban, mivel a serdülők körében egyre több a 

szerhasználat.

A ‘Vistula River Project’ a lengyelországi Társadalmi Nevelés 

Alapítvány működteti. Ez egy olyan felvilágosító program, 

amelynek célja, hogy a nyári szezonban a Visztula folyó 

mellett felvilágosítást és egyéb szolgáltatásokat nyújtson 

kábítószerekkel és kábítószerhasználattal kapcsolatban. 

A programnak utcai munkásai vannak, akik felkeresik a 

fiatalokat és beszélgetnek velük a kábítószerekről és a 

droghasználatról. Vannak pszichológusok és mentősök is, 

akik szükség esetén egyéb segítséget is nyújtanak.

JÓ GYAKORLAT

JÓ GYAKORLAT

VARSÓ, LENGYELORSZÁG 

INTEGRÁLT 
DROGTERÁPIÁS 
INTÉZET 
KÖZEALAPÍTVÁNY 
(INDIT) 

‘VISTULA RIVER 
PROJECT’ 

A “Young Wave” egy alulról szerveződő ifjúsági szervezet, 

amelynek székhelye Vilniusban, Litvániában található. A 

szervezet a zenei fesztiválok és partik során a biztonságosabb 

szerhasználatról nyújt oktatást és tájékoztatást. Az ilyen 

rendezvényeken a “Young Wave” csapata információs sátorral/

asztallal várja az érdeklődőket, ahol a különböző szerekről, a 

drogfogyasztással kapcsolatos kockázatokról és ártalmakról 

lehet beszélgetni, és ahol a kábítószer-kombinációkról is 

kaphatnak tájékoztatást. A “Young Wave” tevékenységei nem 

csak a fesztiválokra és bulikra korlátozódnak. A szervezetnek 

van egy biztonságos tere a “Vilnius Night Hub”-ban, ahová az 

emberek el tudnak jönni konzultációra, tájékozódni, vagy csak 

pihenni és biztonságos helyen tartózkodni. Ez a hely a Vilnius 

utca szívében található, ahol a legtöbb buli zajlik.

JÓ GYAKORLAT

VILNIUS, LITVÁNIA

PÉCS, MAGYARORSZÁG

“YOUNG 
WAVE”

gombában található) és a DMT, de rengeteg más, 

kevésbé elterjedt pszichedelikus szer is létezik. A 

felhasznált anyagok jellegéből adódóan az ilyen 

események során gyakrabban felmerülhetnek 

az anyagok használatából adódó veszélyek, 

például nehéz pszichedelikus élmények, amelyek 

a pszichológiai érzékelésre hatnak. Ráadásul a 

pszichedelikus szerek általában tovább hatnak, 

mint más anyagok, így a psytrance partikon az 

emberek hosszabb ideig lehetnek a kábítószer 

hatása alatt. E két okból kifolyólag a psytrance 

események fokozott psyhelp tevékenységet 

igényelhetnek.  

Ezzel szemben más elektronikus zenei műfajok, 

például a techno, a drum’n’bass, a trance, 

a hardcore és a dubstep rendezvényein a 

pszichedelikus szerek használata ritkább, a 

stimulánsoké pedig gyakoribb. Ezeknek az 

anyagoknak rövidebb a hatástartamuk, így a 

felhasználók gyakran többször újraadagolják 

őket — újabb adagot vesznek be ugyanabból az 

anyagból, amikor úgy érzik, hogy az előző adag 

hatása elmúlik. 

Ezért érdemes az adott segítő tevékenységeket 

a rendezvény típusához igazítani, a rendezvény 

időtartama és a helyszín figyelembe vételével.

A klubrendezvények általában rövidebbek, egy 

éjszakán át tartanak, és zárt klubhelyiségben 

zajlanak. Ezeken a helyeken gyengébb a szellőzés, 

a rendezvény résztvevőinek melegük lehet, ha 

intenzíven táncolnak a színpad közelében, ahol 

előfordulhat, hogy nem jutnak friss levegőhöz. Az 

is előfordulhat, hogy a klubokban kevesebb hely áll 

rendelkezésre stand felállításához, vagy egyáltalán 

nincs hely egy psyhelp zóna felállításához. 

Pozitívum viszont, hogy a mosdókban csapvízhez 

lehet jutni.

A fesztiválok többnapos rendezvények, amelyek 

általában a szabadban zajlanak. Emiatt a 

fesztiválokon való munkához nagyobb segítő 

csapat bevonására van szükség. Ha a szervező 

nem biztosít fedett helyet az ártalomcsökkentő 

kezdeményezések számára, akkor sátrakat kell 

hozni, hogy a stand és a psyhelp-zóna védve 

legyen az esőtől vagy a hőségtől. A fesztiválokon 

általában nem jelent problémát egy psyhelp 

zóna felállítása, amennyiben erre a célra fedett 

helyet lehet találni. A folyóvízhez való hozzáférés 

rosszabb, mint a klubokban. A szabadtéri helyszín 

a szellőzés szempontjából előny (hasznos az 

intenzív táncoláshoz), de negatívum lehet az 

esti lehűlés. Fesztiválokon a psyhelp zónában a 

takarók jóval több szolgálatot tesznek, mint a zárt 

klubokban.

Az információ-szolgáltató tevékenységeket és 

a kortárssegítők bevonásával megvalósított 

programokat nem csak a bulihelyszíneken és a 

fesztiválokon lehet megvalósítani. Ugyanezeket 

a szolgáltatásokat más olyan helyszíneken és 

események kapcsán is lehet nyújtani, ahol a 

fiatalok összegyűlnek, illetve előszeretettel töltik 

az idejüket. A kortársképzés és a felvilágosító 

beavatkozások egyik nagyszerű példája a varsói 

(Lengyelország) Szociális Oktatási Alapítvány 

Vistula River projektje.

A Társadalmi Nevelés Alapítvány 

szervezésében

https://youngwave.lt/
https://youngwave.lt/
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az anyagok azonosítását és tisztaságuk vizsgála-

tát. Ennek a módszernek, mint minden másnak, 

megvannak a maga korlátai. Különösen proble-

matikus az olyan vegyületek azonosítása, amelyek 

nem várhatóak egy adott mintában, pl. ritka adalé-

kanyagok vagy a kémiai szintézisek melléktermé-

kei. Viszonylag olcsó azonban egy laboratóriumi 

vizsgálathoz.

A GÁZKROMATOGRÁFIA-TÖMEGSPEKT-

ROMETRIA (GC/MS) 

egy laboratóriumi vizsgálat. Ennek során egy anyag 

összetevőit speciális készülékben szétválasztják, 

majd olyan eljárásnak vetik alá, amely lehetővé 

teszi az anyag azonosítását, mennyiségének meg-

határozását és a szennyeződések kimutatását. A 

GC/MS eljárás nagyon pontos, és nagy és drága 

berendezéseket igényel. Sajnos otthoni körülmé-

nyek között lehetetlen elvégezni.

A pszichoaktív anyagok tesztelése négy mószerrel 

történhet:

1. Az ügyfél megrendeli a tesztet postai kézbe-

sítéssel. A megrendelő a mellékelt utasítások 

alapján saját maga végzi el a tesztet.

2. A tesztek értékesítése a teszteladó vagy vi-

szonteladó értékesítési helyén történik; a vá-

sárló a teszthez mellékelt utasítások alapján 

saját maga végzi el a tesztet.

3. A partimunkások standjainál osztogatják. A 

szolgáltatást nyújtó szervezet munkatársai-

nak közreműködése a teszt lefolytatásában 

az adott ország hatályos jogi szabályozásának 

függvényében lehetséges. A kábítószer-bir-

toklással kapcsolatos jogi helyzettől függet-

lenül a kortárs oktató segíthet a kortársaknak 

a teszteredmény értelmezésében, például a 

felhasználó által készített reakciófilm alapján, 

akár egy klub WC-jében.

4. Számos európai országban lehetőség van 

drogvizsgálati laboratóriumok működtetésé-

re, ami lehetővé teszi a pontosabb tesztelést. 

Ezen túlmenően az ilyen tesztek eredményei 

helyezik. Az eredmény olyan, mint a terhességi                               

teszt — egy vagy két csík jelenlétén alapul. Ezt a 

tesztet nagyon egyszerű elvégezni és értelmezni 

az eredményt. Szinte bármilyen körülmények kö-

zött alkalmazható.

A KOLORIMETRIKUS TESZTEK 

egy anyag jelenlétét ellenőrzik, de nem az anyag 

tisztaságát vagy erősségét. Ezek folyékony kémiai 

reagensek, amelyek az anyag jelenlétekor megvál-

toztatják a színüket. Ezeket a teszteket viszonylag 

könnyű használni, de alapvető ismeretekre van 

szükség a birtokolt anyag lehetséges típusáról (a 

specifikus reagenseket ennek alapján kell kivá-

lasztani). Legalább két tesztet kell elvégezni (a 

reagensek többféleképpen reagálnak), mivel sok 

anyag azonos színnel reagál, így több teszt java-

solt valamely anyag kizáráshoz, illetve egy adott 

anyagtípus jelenlétének bizonyítására 4-5 teszt-

ből álló teljes sorozat elvégzése javasolt. Az ada-

lékanyagok 90%-a háromból egy tesztre reagál, 

95%-a pedig ötből egyre. Az összes teszt hasz-

nálata növeli a lehetséges adalékanyagok felisme-

résének valószínűségét. Minél több reagens kerül 

felhasználásra, annál pontosabb lesz az eredmény 

(pl. több anyag keveréke esetén).

A VÉKONYRÉTEG-KROMATOGRÁFIA (TLC)

a tisztaságot ellenőrzi (az összetevők száma és 

koncentrációja — az anyag összetevőinek egy spe-

ciális “lemezen” történő rétegzésével), és speciá-

lis készülékeket/felszereléseket igényel (UV-lám-

pa, %-os vonalzó, pipetták, tesztfolyadékok). A 

TLC nem helyettesíti az összetétel-azonosító re-

agenseket — a biztonság kedvéért mindenképpen 

kolorimetrikus reagenseket kell használni. Házilag 

is elvégezhető, de időt és több előkészületet igé-

nyel. Használata és az eredmények értelmezése 

közepes nehézségű. 

A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FOLYADÉKKROMA-

TOGRÁFIA (HPLC)  

során egy anyag összetevőit úgy választják szét, 

hogy azokat egy speciális oszlopon nyomás alatt, 

oldószerrel szétterítik. Így a HPLC lehetővé teszi 

1.3.3.2. Drog ellenőrzés 
(tabletta tesztelés) 
Ez egy bizonyítékokkal alátámasztott ártalom-

csökkentő gyakorlat, amely lehetővé teszi a ká-

bítószer-fogyasztó emberek számára, hogy felis-

merjék a veszélyeket:

1. Drogszennyezés — az utcai árusok nem tö-

rődnek az anyag minőségével, csak a haszon-

nal; ezért az anyagok keverékeit egy másik 

konkrét anyagként árulják. Ez jelentősen 

csökkenti a pszichoaktív anyagok biztonsá-

gát. Ezenkívül a kábítószerek szennyeződhet-

nek a gyártási folyamatukból származó mara-

dékkal is.

2. Az eladók egy anyagot egy másik anyagként 

adnak el, például azt állítva, hogy LSD-t árul-

nak, miközben az anyag valójában a sokkal 

veszélyesebb 25B-NBOMe, amely egy új pszi-

choaktív anyag (NPS). Az NPS-ek olcsón és 

könnyen beszerezhetők (és egyes országok-

ban legálisak), így a feketepiacon való széles 

körű jelenlétük egyre nagyobb problémát je-

lent. A hagyományos drogokkal ellentétben 

az NPS-alapú szerek a nem megfelelően ku-

tatott anyagok közé tartoznak; melyek hosz-

szú távú hatásaira tudományos bizonyítékok 

sem elérhetőek, illetve azt sem lehet egyelőre 

biztosan tudni, hogy mi a teendő túladagolás 

esetén. Azok, akik drog tesztelése után úgy 

döntenek, hogy nem használják a szert, na-

hgyban csökkentik annak kockázatát, hogy a 

hagyományos drogoknál károsabb anyagot 

vegyenek be.

Következésképpen a tesztelés segíthet abban, 

hogy a szerhasználat tudatosabbá váljon. Az ilyen 

tesztelés révén a kábítószer-fogyasztó emberek 

ellenőrizhetik a náluk levő szereket, és megtud-

hatják, hogy a birtokukban lévő anyag valóban az-

e, aminek gondolták.

Az anyagvizsgálatnak két fő célja lehet: 

1. a túl erős, szennyezett vagy a felhasználó által 

elvárttól eltérő anyagú kábítószerek haszná-

latának megakadályozása; és,

2. a biztonságosabb kábítószer-használatról és 

az ártalomcsökkentésről való tájékoztatás, és 

ezáltal a felhasználók e témákkal kapcsolatos 

ismereteinek bővítése, ami a kortársképzés 

egy formája lehet.

A BBC-nek adott interjúban Dr. Henry Fisher, a 

The Loop (amely zenei rendezvényeken laborató-

riumi tesztelési szolgáltatást működtet) vegyésze 

elmondta, hogy az emberek 20%-a eldobja a dro-

got, miután megkapta a teszteredményt. Hason-

ló eredményeket találtak azok körében is, akik az 

ausztráliai Canberrában megrendezett Groovin’ 

the Moo fesztiválon tesztelték drogjaikat: az ered-

mények kézhezvétele után a résztvevők 18%-a 

úgy döntött, hogy nem használ illegális drogokat a 

fesztiválon, 12%-uk pedig azt mondta, hogy keve-

sebbet fog használni.  Ez természetesen az ered-

ményektől függ; ha azok szennyeződést vagy az 

anyag várttól eltérő összetételét jelzik, az emberek 

gyakran inkább megszabadulnak a veszélyesebb 

anyagtól. Ha azonban a drogok nagy tisztaságúak, 

általában megtartják őket.

Különböző körülmények között különböző típusú 

vizsgálatokat lehet elvégezni az egyes szerekkel 

kapcsolatban. Az alábbiakban a legegyszerűbb és 

legolcsóbb módszertől a legnehezebb és legdrá-

gább módszerig terjedő sorrendben mutatjuk be 

őket: 

A FENTANIL TESZTCSÍKOK 

kimutatják a fentanilt, egy rendkívül aktív szin-

tetikus opioidot, amelynek származékai gyakran 

50-100-szor erősebbek a heroinnál. . Nagyrészt 

a fentanilok felelősek az ópiát-túladagolásokért, 

mivel rendkívüli aktivitásuk miatt még a szem 

számára láthatatlan dózisokban is (megtalálhatók 

például a hamisított kábítószerekben, az új pszi-

choaktív anyagokban és még az olyan nem opioid 

anyagokban is, mint a kokain vagy az MDMA). 

A fentanilcsíkokat az anyag vízzel történő olda-

tának elkészítése után használják, a tesztet ebbe 

30 Al-Juzi A. ‘Mano diena su narkotikų testavimo komanda…’. Londonas; BBC Three, 31 August 2018.

 https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/92063060-2ca3-4d9a-a6a2-538e47394f58

https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/92063060-2ca3-4d9a-a6a2-538e47394f58
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felhasználhatók a kábítószerpiac nyomon köve-

tésére, és ezáltal támogathatják a korai előrejelző 

rendszereket. A laboratóriumok lehetnek:

 — helyhez kötött (az ügyfél elküldi a mintát 

a laboratóriumba, és visszajelzést kap a 

vizsgálati eredményekről); vagy,

 — zenei fesztiválok alkalmával felállított 

szabadtéri mobil laboratóriumok (az ügyfél 

mintát visz a laboratóriumba, és visszajelzést 

kap a vizsgálati eredményekről).

Fontos, hogy az ártalomcsökkentéssel foglalkozó 

munkatárs (kortárs munkatárs, kortárs oktató) a 

teszt elvégzése vagy elvégztetése után (ha a törvény 

lehetővé teszi) négyszemközti beszélgetést folytasson 

a hozzá forduló személlyel. Meg kell beszélni a 

szerhasználat lehetséges kockázatait és a kockázatok 

csökkentésének módjait (pl. a szerhasználat módjának 

mérséklése vagy az adagolás beállítása). Hasznos 

továbbá tájékoztatni a szerhasználót az elérhető 

egészségügyi vagy oktatási szolgáltatásokról. 

A kábítószer-tesztelés jó lehetőség arra, hogy 

a kábítószer-használókat ártalomcsökkentő és 

egészségfejlesztési szolgáltatásokkal érjük el. Jelenleg 

a kábítószer-teszteléssel kapcsolatos projektek a 

következők: Energy Control (Spanyolország); Check!t 

(Ausztria); Check!n (Portugália); Bunk Police (USA); 

DrogArt (Szlovenia); and Dance Safe (USA, Kanada).

Loop egy civil szervezet, amely éjszakai klubokban és 

zenei fesztiválokon végez drog ellenőrzési szolgáltatást. 

A helyszíni ellenőrzést tapasztalt önkéntes vegyészekből 

álló csapat végzi. A szolgáltatás lehetőséget ad arra, 

hogy a kábítószer-fogyasztó emberekkel megosszák 

az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos információkat; 

tájékoztassák őket a kábítószer-fogyasztás lehetséges 

kockázatairól és ártalmairól; lehetővé tegyék a kábítószer-

fogyasztást választók számára, hogy megalapozott 

döntéseket hozzanak; a rendőrséggel és az orvosi 

szolgálatokkal konzultálva olyan információkat nyújtsanak, 

amelyeket a közösségi médián, más médiacsatornákon és 

információs pontokon keresztül lehet eljuttatni az egyes 

anyagokkal kapcsolatban,  a helyszínen csökkentsék a 

kábítószerrel kapcsolatos ártalmakat, és minimalizálják a 

nagyobb közbiztonsági incidensek lehetőségét.

JÓ GYAKORLAT

LONDON, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

THE LOOP
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S1.3.3.3. HIV/AIDS 
megelőzés, gondozás           
és támogatás 
A kortársképzést a közegészségügy számos terü-

letén alkalmazzák, többek között a táplálkozással 

kapcsolatos oktatásban, a családtervezésben, a 

kábítószer-használat és az erőszak megelőzésé-

ben. A HIV/AIDS elleni kortársképzés azonban ki-

emelkedik a közelmúltban megjelent nemzetközi 

közegészségügyi szakirodalomban szereplő szá-

mos jó gyakorlata miatt. E népszerűség hatására 

világszerte megnőttek a HIV/AIDS megelőzés, 

gondozás és támogatás területén a kortárskép-

zés folyamatának és hatásának további megér-

tésére és javítására irányuló erőfeszítések. Ez a 

tevékenység jellemzően egy adott veszélyeztetett 

csoport tagjainak toborzását jelenti, hogy a tago-

kat a kockázatos szexuális viselkedés megváltoz-

tatására és az egészséges szexuális viselkedés 

fenntartására ösztönözze. Bár a HIV/AIDS-meg-

előzési tevékenységek többsége az intravénás 

kábítószer-fogyasztókra, a szexmunkásokra és a 

férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiakra 

irányult, a közelmúltban szemléletváltás történt, 

amely a biztonságosabb gyakorlatok fontosságát 

hangsúlyozza minden csoport, különösen a fiata-

lok körében.
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1.4.1.                                      
Megelőzés Céljai
A szerhasználat megelőzésének általános célja, 

hogy biztosítsa az emberek tágabban értelmezett 

egészséges és biztonságos fejlődését, hogy 

megvalósíthassák a bennük rejlő lehetőségeket 

és ezzel hozzájárulhassanak a közösség 

gyarapodásához.

Az elsődleges cél az, hogy segítsen az embereknek 

elkerülni vagy késleltetni a droghasználat és a 

függőségi magatartás kialakulását.

1.4.2.                                                         
A megelőzés típusai
A megelőzésre vonatkozó tevékenységeket 

négyféleképpen lehet csoportosítani:

1. Elsődleges, másodlagos és tercier megelőzés;

2. Egyetemes, szelektív és indikált megelőzés; és,

3. 3) Környezeti, fejlesztési és információs 

megelőzés.

A jobb megértés érdekében a következő részben 

röviden áttekintjük a megelőzés egyes kategóriáit.

31 Graphic adapted from Institute of Medicine (US) Committee on Prevention of Mental Disorders, Mrazek, P. J., & 

 Haggerty,  R. J. (Eds.). (1994). Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research. 

 National Academies Press (US). DOI: 10.17226/2139 : 10.17226/2139

LSD), gyógyszerekre (Subutex) és egyéb anyagokra, 

például inhalálószerekre. A megelőzés alkalmazható 

a függőséget okozó magatartásformákra is, mint 

például a szerencsejáték. A 2. ábra mutatja, hogy 

a megelőzés hol helyezkedik el a kábítószer-

használati zavarok ellátásának folytonosságában.

1.4. Megelőzés
A kábítószer-használat megelőzése minden olyan 

tevékenységet magába foglal, amelynek célja 

a kábítószer-használat és/vagy szerhasználat 

negatív következményeinek megelőzése, 

késleltetése vagy csökkentése az egyén egész 

élete során. Vonatkozik a legális drogokra (dohány, 

alkohol), illegális drogokra (kannabisz, MDMA, 

2. ábra A kábítószer-használati rendellenességek folyamatábrája 31

Univerzális

(az általános 

népességet

célzó) 

Korai 

beavatkozás

Hosszú távú 

ellátás

Szelektív

(magasabb 

kockázati 

csoportokat

célzó) 

Sztenderd 

kezelés

Folyamatos 

ellátás

Indikált 

(korai kockázati

jeleket mutató 

egyéneket célzó) 

Prevenciós és kezelési kontinuum

Szerhasználat spektruma 

Megelőzés

Nem használók és 

használók

Problémás

 használat

Abúzus Függőség

Kezelés Fenntartás

A másodlagos megelőzés azokat a személyeket 

célozza meg, akik már elkezdtek drogozni. 

Célja a drogfogyasztás abbahagyása vagy 

a drogfogyasztással kapcsolatos ártalmak 

csökkentése. A kábítószer-használat 

biztonságosabb és kevésbé káros módjait 

népszerűsíti. Példaként említhetők a kábítószer-

fogyasztó személyek és családtagjaik célzott 

képzése a túladagolás megelőzéséről, a tű- és 

fecskendőprogramok és a kortársak támogatása.

A tercier megelőzés célja, hogy támogatást és 

kezelést nyújtson a szerfogyasztó és drogfüggő 

emberek számára. Ez a fajta megelőzés arra 

törekszik, hogy az egyén képes legyen felhagyni 

a kábítószer-fogyasztással. A tercier megelőzésre 

példa az ópiát-helyettesítő kezelési programba 

való belépés elősegítése és az esetkezelés.

1.4.2.1. Elsődleges, 
másodlagos és tercier 
megelőzés formái
A megelőzés elsődleges, másodlagos és 

harmadlagos kategóriákba sorolását már csak 

ritkán használják a közegészségügyben. Ezt ma 

már főként a fent említett második és harmadik 

típusú kategorizálás váltja fel. Mivel azonban a 

téma szempontjából ez megközelítés is releváns 

lehet, röviden áttekintjük az összes lehetséges 

csoportosítási módot.

Az elsődleges megelőzés célja, hogy a 

drogfogyasztást még az előtt megelőzze, mielőtt 

az emberek elkezdenék használni. Célja továbbá a 

szerhasználat megkezdésének késleltetése. Ilyen 

megelőzésre példák lehetnek az iskolásoknak 

szóló programok, amelyek célja, hogy megtanítsák 

a dohányzás vagy más drogok használatának 

elkerülését célzó készségeket.

3. ábra A megelőzés és az ártalomcsökkentés összefüggései 32

32 Recovery Research Institute. Special Topics and Resources: Harm Reduction. Boston, MA; Massachusetts General 

 Hospital, undated.

 https://www.recoveryanswers.org/resource/drug-and-alcohol-harm-reduction/

PREVENCIÓ

A prevenció és ártalomcsökkentés interszekciója

ÁRTALOMCSÖKKENTÉS

HARMADLAGOSMÁSODLAGOSELSŐDLEGES

A már jelentkező 

problémás használat 

korai felismerése és 

kezelésbe vétele

A droghasználat 

kialakulásának 

megelőzése

A szerhasználattal 

összefüggő ártalmak 

csökkentése

https://nap.nationalacademies.org/catalog/2139/reducing-risks-for-mental-disorders-frontiers-for-preventive-intervention-research
https://www.recoveryanswers.org/resource/drug-and-alcohol-harm-reduction/
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a drogfogyasztás terén. Az indikált prevenciós 

beavatkozások célja, hogy megelőzzék a 

kábítószerrel való visszaélés kialakulását azoknál 

az egyéneknél, akik nem felelnek meg a kábítószer-

függőség orvosi kritériumainak, de a korai 

veszélyeztetettség jeleit mutatják. Az egyéneket 

a szülők, tanárok, iskolai tanácsadók, iskolai 

nővérek, ifjúságsegítők, barátok vagy a bíróságok 

utalhatják a jelzett megelőzési programokba.

1.4.2.3. Környezeti, 
fejlesztési és 
információk útján 
történő megelőzés 
Ez a megközelítés egyesíti a funkcionális 

dimenziókat és a megelőzés típusát, hogy 

pontosabban lehessen azonosítani és feltérképezni 

a megelőzési stratégiákat. A megelőzést három 

csoportra bontja: környezeti, fejlesztési és 

információs megelőzési beavatkozások.

A környezeti megelőzési beavatkozások célja, 

hogy szakpolitikák, korlátozások és intézkedések 

révén korlátozzák a maladaptív viselkedési 

lehetőségek elérhetőségét. Például jogi 

követelmények vagy gazdasági (ellen) ösztönzők.

A fejlődési prevenciós beavatkozások célja az 

adaptív viselkedés elősegítése és a maladaptív 

viselkedés megelőzése olyan készségek 

fejlesztése révén, amelyek kulcsfontosságúak 

a megfelelő viselkedés szocializációjában és 

társadalmi fejlődésében. Ilyen például a szülői 

felügyeleti gyakorlat és az egyéni szociális vagy 

életvezetési készségek.

Az információs megelőzési beavatkozások célja, 

hogy a figyelemfelkeltő kommunikációval olyan 

folyamatokra hívják fel a figyelmet, amely növeli 

az ismereteket a témában és tudatosítja az egyes 

kockázati magatartásformákkal kapcsolatos 

tudatosságot. Ez magában foglalhat tömegmédia-

kampányokat a tudatosság növelésére.

1.4.2.2. Egyetemes, 
szelektív és indikált 
megelőzés
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontja (EMCDDA) a megelőzést 

három kategóriába sorolja: egyetemes, szelektív és 

javallt megelőzés33. Az ilyen típusú kategorizálás 

alapja a célcsoport általános sérülékenységének 

mértéke — a kábítószer-használati problémák 

kialakulásának szempontja szerint tesz 

különbséget a kategóriák között és állapít meg 

veszélyeztetettségi szinteket, nem pedig az, hogy 

az emberek ténylegesen használnak-e kábítószert 

vagy hogy mennyit használnak.

Az egyetemes megelőzés egész populációkat 

céloz meg, és a készségek, értékek, és a normák 

megértésén, valamint a kortársakkal és a 

társadalommal való együttműködésre   irányul, 

hogy elkerüljék vagy késleltessék a szerhasználat 

megkezdését. A teljes lakosságot úgy értékelik, 

hogy a kábítószerrel való visszaélés szempontjából 

veszélyeztetett, ezért a megelőzéssel kapcsolatos 

programok hasznukra válik. Az egyetemes 

prevenciós programok beépíthetők az iskolai 

tantervbe, az iskolán kívüli programokba és a 

szülői órákba egyaránt.

A szelektív megelőzés olyan csoportokkal, 

családokkal és közösségekkel foglalkozik, ahol a 

kábítószer-használat gyakran koncentrálódik, és 

arra összpontosít, hogy a nehéz élet- és szociális 

körülmények ellenére ezen csoportok lehetőségeit 

javítsa A szelektív megelőzés az egész csoportot 

célozza meg, függetlenül attól, hogy a csoporton 

belül melyik egyén milyen mértékű kockázatot 

jelent, például a felnőtt kábítószer-használók 

gyermekei-e vagy a tanulmányaikkal kudarcot 

valló diákok.

Az indikált megelőzés a szerhasználó vagy 

más, magas kockázatú magatartásformákat 

folytató személyeknek szól, hogy felismerjék és 

kezeljék azokat az egyéni személyiségjegyeket, 

amelyek miatt fokozottan veszélyeztetettebbek 

33 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2009). Preventing later substance use disorders 

 in at-risk children and adolescents: a review of the theory and evidence base of indicated prevention. Thematic papers. 

 Luxembourg; Office for Official Publications of the European Communities.

 https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/562/EMCDDA-TB-indicated_prevention_130796.pdf

1.5. A drogokkal 
kapcsolatos oktatás 
és a drogprevenció 
közötti különbségek

Ha megkérdeznénk valakit a drogokkal kapcsolatos 

felvilágosításról, nagy valószínűséggel a drogprevencióról 

kezd el beszélni. A drogmegelőzés különböző 

programokat, stratégiákat és beavatkozásokat foglal 

magában, ezért az emberek hajlamosak a drogokkal 

kapcsolatos oktatást a drogprevenció fogalma alá 

sorolni. Bár ez a két megközelítés kiegészítheti egymást, 

nem szabad felcserélni őket. Tágabb értelemben a 

drogokkal kapcsolatos oktatás a drogprevenciótól a 

jelentésében, funkcióiban és gyakorlatában különbözik. 

Az alábbi 4. táblázat áttekinti a két megközelítés közötti 

különbségeket.

3. tábla. Megelőzési formák és funkciók: példák a kábítószerrel való visszaélés megelőzésére 34

34 Foxcroft DR. Environmental, Developmental and Informational Interventions: A Novel Prevention Taxonomy to Better 

 Organise and Understand Substance Misuse Prevention. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, Autumn 2015, 1(2), 

 66-78. DOI 10.15805/addicta.2014.1.2.027

Egyetemes Szelektív Indikált

Környezeti Jogszabályok 

segítségével megtiltja 

az anyaghasználatot; 

nemzetközi 

utánpótlási útvonalak 

visszaszorítása.

Célzott büntető szankciók 

és intézkedések 

a kábítószer-

kereskedelemmel szembeni 

fellépésre a magas 

kockázatú területeken; 

sportolók drogvizsgálatára 

irányuló programok.

Jogszabályok a magas 

kockázatú személyek 

alkoholhoz jutásának 

megakadályozására; 

börtönbüntetés.

Fejlődési Iskolásoknak szóló 

szociális/életvezetési 

készségeket fejlesztő 

programok, amelyek a 

fiatalokat a társadalmi 

hatások kezeléséhez 

szükséges készségekkel 

látják el.

Családi életre/szülőségre 

felkészítő programok az 

ország leghátrányosabb 

helyzetű területein vagy 

régióiban élő családok 

számára; vagy házi látogatási 

programok a veszélyeztetett 

terhes nők számára.

Egyéni tanácsadási 

programok 

impulzuskontroll-

problémákkal küzdő 

serdülőkorú férfiak 

számára.

Információs Tömegmédia-

kampányok a 

kábítószerek veszélyeire 

való figyelemfelhívás 

érdekében.

Az erős bandakultúrával 

rendelkező, hátrányos 

helyzetű városrészekben 

élő fiatal férfiakat 

célzó tájékoztatási 

beavatkozások.

Normatív visszajelzés 

vagy motivációs 

interjúkészítés olyan 

egyének számára, akik 

anyaghasználattal való 

visszaélés szempontjából 

érintettek.

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/562/EMCDDA-TB-indicated_prevention_130796.pdf
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1.6. Mi működik és mi 
hatástalan a drogokkal 
kapcsolatos oktatás 
terén

Számos olyan program, amely a kábítószer-

használat megkezdésének megelőzésére vagy 

a kábítószer-használat és az azzal kapcsolatos 

kockázatok minimalizálására összpontosít, több 

okból is hatástalan, többek között:

 — A programoknak nincs elméleti keretük;

 — Nem megfelelően vannak megtervezve;

 — Nincs a programokat alátámasztó bizonyíték-

alap;

 — A programok nem alkalmasak arra a 

környezetre, amelyben alkalmazzák őket.

4. tábla. Drogokkal kapcsolatos oktatás és drogmegelőzés közötti különbségek

DROGMEGELŐZÉS DROGOKKAL KAPCSOLATOS OKTATÁS

 — A drogprevenció jellemzően a kábítószer-

fogyasztási szokások megszakítására 

törekszik. A drogprevenció célja lehet, hogy 

magatartásváltozást idézzen elő a lakosság 

körében.

 — A drogprevenció alatt olyan tervezett 

beavatkozásokat értünk, amelyek a 

kábítószer-fogyasztás kialakulásának 

megelőzésére vagy késleltetésére irányulnak.

 — A beavatkozásokat úgy fejlesztik ki, hogy 

nagyobb kihívást jelent az egyénekkel való 

bizalom megteremtése.

 — A megelőzési beavatkozások néha előíró 

jellegűnek tűnhetnek, azaz utasításokat 

adnak arra vonatkozóan, hogy mit tegyenek 

és mit ne tegyenek.

 — A megelőzés megközelítése megítélésen 

alapulhat.

 — A prevenciós beavatkozások általában egy/

többszörös előadások/tevékenységek.

 — Általában csak szelektív tájékoztatást 

nyújtanak az egyéneknek (például a 

kábítószerek ártalmairól szóló magyarázat).

 — A megelőzési megközelítésnek nem célja 

az elnyomó és megbélyegző törvények és 

politikák megváltoztatása.

 — A drogoktatásnak nem feltétlenül kell 

megelőzési céllal történnie. Célja, hogy a 

lakosság körében új ismereteket és megértést 

teremtsen a kábítószerekkel és a kábítószerekkel 

kapcsolatos ártalmakkal kapcsolatban.

 — A drogoktatási program tanulási eredményei 

nem irányulhatnak a kábítószer-fogyasztás 

megelőzésére, késleltetésére vagy 

csökkentésére 

 — Kölcsönös megértésen és bizalmon alapul.

 — A személy szabadon hozhatja meg saját, 

tájékozott döntését a kábítószer-fogyasztással 

kapcsolatban.

 — A drogfelvilágosítás megközelítése az 

előítéletektől mentes beszélgetéseken alapul.

 — A drogfelvilágosítás folyamatos képzést jelent.

 — A drogoktatás holisztikus megközelítést 

alkalmaz, és teljes körű tájékoztatást nyújt a 

szerekről (a drogok ártalmainak ismertetésével 

azt is elmagyarázza, hogy egyes drogokat 

hogyan használnak fel az orvostudományban 

stb.).

 — A drogoktatási megközelítés magában foglalja 

a kábítószertörvényekről és -politikákról szóló 

tájékoztatást, és képessé teszi az embereket 

arra, hogy az elnyomó megközelítések 

megváltoztatásáért szálljanak síkra.

Amikor a fiatalokkal a kábítószerekkel 

kapcsolatos tevékenységre 

készülsz, tartsd szem előtt 

a következő NEMeket!

(ne használj kábítószerrel 

kapcsolatos horrortörténeteket 

vagy filmeket, képeket az 

emberekről, ahogyan a kábítószer-

használat előtt és most kinéznek, 

ne használj rendőröket szimatoló 

kutyákkal stb.). Ennek semmi 

köze a fiatal viselkedésének 

megváltoztatásához.

lévő vagy kábítószer-

függőséggel kapcsolatos 

tapasztalatokkal rendelkező 

embereket, hogy 

A fiatalok általában nem 

kapcsolják saját viselkedésüket 

a vendégtörténetekhez. Emellett 

a fiatalok az ilyen történeteket 

tévesen könnyen elérhető 

«sikerként» értelmezhetik.

Ez nem segíti elő, hogy a fiatalok 

megértsék és alkalmazzák az 

elhangzottakat mindennapi 

életükben, és nem éri el, hogy 

változtassanak a viselkedésükön.

Egy orvos vagy rendőr meghívása, 

hogy beszéljen a drogoktól való 

tartózkodásról, nem hatékony, 

mivel általában passzív hallgatással 

jár, és a meghívott vendég 

nem biztos, hogy rendelkezik 

olyan készségekkel, hogy az 

információkat úgy adja át, hogy a 

fiatalok megtanulják és megértsék 

az elhangzottakat.

narkotikų vartojimo. Labai svarbu 

vartoti tinkamą kalbą šnekant 

apie narkotikus, apibūdinant 

riziką ir žalą bei stengiantis 

daryti ją suprantamą jaunimui.
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Akkor mi működik a fiataloknál 

a drogokkal kapcsolatos 

kommunikáció során?

Ez nemcsak a kábítószerekkel 

és a biztonságosabb kábítószer-

használattal kapcsolatos információkat 

foglalja magában, hanem a személyes 

és szociális készségek fejlesztését 

is, valamint azt, hogy hogyan lehet 

megbirkózni a kihívást jelentő 

helyzetekkel (pl. amikor valaki 

túladagolja magát stb.).

Soha nem túl korai egy fiatallal 

a kábítószerekről beszélgetni, 

ha a beszélgetés az életkornak 

megfelelő. Fontos figyelembe 

venni a fiatalok fejlettségi szintjét 

és a helyi ifjúsági kultúrát is. 

A tevékenységek a célcsoport 

valóságát és tapasztalatait kell, 

hogy tükrözzék.

A kábítószer-fogyasztással 

kapcsolatos kockázatokról szólva 

inkább a rövid távú, mint a hosszú 

távú következményekre kell 

összpontosítani. A drogfelvilágosító 

programoknak a kábítószer-

fogyasztás közvetlen kockázatait kell 

kiemelniük (pl. veszélyes szennyező 

anyagok, ismeretlen kábítószer 

bevétele, a kábítószer erősségének 

nem ismerete, a kábítószerek 

hatásai, a kábítószerek keverésének 

kockázatai).

Törekedni kell arra, hogy 

tevékenységek interaktívak és 

befogadóak legyenek, és a fiatalok 

interakcióba léphessenek egymással. 

Minél aktívabban vesznek részt 

a résztvevők a tevékenységben, 

annál hatékonyabb lesz az adott 

tevékenység.

A tevékenység megkezdése előtt 

állíts fel szabályokat/megállapodást 

a résztvevőkkel. Ez segít abban, hogy 

a tevékenységek tiszteletteljesek 

és bizalmasak maradjanak, így a 

fiatalok nagyobb biztonságban érzik 

magukat abban a környezetben, ahol  

a tevékenységet szervezik.

A program végén átadhatod a 

résztvevőknek a teljesítésről szóló 

tanúsítványokat, ezzel elismerheted 

a résztvevők hozzájárulását és 

erőfeszítéseit.

Ne kényszerítsd a fiatalokat a 

tevékenységben való részvételre, 

ha nem akarnak részt venni. 

Abban az esetben, ha a fiatalok a 

törvényes korhatár alatt vannak, 

szülői beleegyezést is kell kérni.

Mint említettük, az egyszeri 

beszélgetések vagy a 

szórványos tevékenységek nem 

hatékonyak. A tevékenységek 

megtervezésekor érdemes 

néhány strukturált 

foglalkozásban gondolkozni, 

amelyeknek lesz folytatása.

A kábítószerrel kapcsolatos 

információk tömkelege van tele 

tévhitekkel és mítoszokkal. 

Vegye be a fiatalokkal folytatott 

beszélgetésekbe az általánosan 

elterjedt drogmítoszokat, 

és a bizonyítékokon alapuló 

információkkal mutassa be alá 

igazságtartalmukat.



1. 
F

E
JE

Z
E

T

46 47

D
R

O
G

P
O

LI
TI

K
A

, Á
R

TA
LO

M
C

SÖ
K

K
E

N
TÉ

S 
É

S 
M

E
G

E
LŐ

Z
É

S 

35 Canadian Public Health Association (2019). Language Matters. Using respectful language in relation to sexual health,  

 substance use, STBBIs and intersecting sources of stigma. Ottawa, ON; Canadian Public Health Association.

 https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/language-tool-e.pdf

ÍGY FOGALMAZZ EZT A KIFEJEZÉST KERÜLD

Szerhasználó ember drogos, drogfüggő

Alkalomszerű drogokat használó 

ember

Rekreációs droghasználók, alkalmi 

használók

Drogfüggőséggel küzdő ember, 

Szerhasználati problémákkal küzdő 

ember

Függő, Kábítószerfüggő, Kábszeres, 

narkós, kokós 

szerhasználat drogozás

Absztinens, józan Tiszta 

Aktív drogfogyasztó, aktív 

szerhasználó
drogos

Szabályozni
Harcolni a drogok ellen (és hasonló 

militarista kifejezések)

Felügyelt fogyasztói helyiség “belövőhely”, “belövő szoba”

Felépülésben lévő Ex-drogos

intravénás szerhasználó  Intravénás drogos

Opioid agonista terápia Helyettesítő kezelés

5. táblázat. Tisztelettudó és befogadó nyelvezet: ajánlott és kerülendő kifejezések

meg kell tenni annak érdekében, hogy a 

kábítószerekről folytatott beszélgetések 

során megfelelő szavakat használjunk.

 — A gondolkodásmód számít. Nem baj, ha 

néha nem tudjuk, hogyan magyarázzunk 

el bizonyos dolgokat. Ne féljünk tévedni és 

beszélgetést kezdeményezni. Még ha valaki 

kijavítja a használt nyelvezetet, nyitottnak 

és empatikusnak kell maradni, és ki kell 

használni a lehetőséget, hogy tanuljunk olyan 

emberektől, akik talán jobban ismerik és értik 

az adott téma szókincsét.

 — Személyközpontú kommunikáció. Használd 

a “személy az első” elvet. Ez a megközelítés 

a személyközpontúbb ellátás biztosítására 

összpontosít. A személy identitását helyezd 

előtérbe más jellemzőkkel szemben (pl. “HIV-

vel élő személy” a “HIV-fertőzött” helyett).

 — Legyél befogadó. Próbáljon meg minél 

befogadóbb nyelvet használni. Például 

ahelyett, hogy “srácok”-ként utalunk egy 

embercsoportra, használjuk az “emberek”, 

“fiatalok” kifejezést. Vagy a “férj/feleség” 

helyett használjuk a “partner” kifejezést, ami 

semlegesebb és kevésbé félrevezető.

 — Legyél pontos. Használj olyan nyelvezetet, 

amellyel a megszólított emberek azonosulni 

tudnak. A legjobb módja ennek kiderítésére, 

ha közvetlenül megkérdezed az embereket, 

hogy milyen nyelvezetet használnak szívesen.

 — Legyél kritikus. Mielőtt valakit személyes 

jellemzők (például faji hovatartozás, 

nemi identitás, (fogyatékos) képességek, 

szerhasználat stb.) alapján mutatnál be vagy 

jellemeznél, kérdezd meg magadól, hogy ez 

releváns és szükséges-e.

1.7. Tiszteletteljes és 
befogadó nyelvezet 
használata a 
fiatalokkal való 
kommunikáció során
A droghasználókról vagy bármely más kiemelt 

figyelem alatt álló népességről való beszédmód 

jelentős hatással van arra, hogy ezek a 

közösségek hogyan tekintenek magukra és mások 

hogyan látják őket. A droghasználó emberekkel 

folytatott beszélgetések során használt szavak 

és kifejezések nagy hatással lehetnek a velük való 

további kommunikációra. Ráadásul a helytelen 

nyelvezet megbélyegzést, a megbélyegzés pedig 

diszkriminációt eredményezhet. Ezért legyünk 

átgondoltak és befogadóak, valamint használjunk 

tiszteletteljes nyelvezetet.

1.7. 1. A tiszteletteljes 
nyelvhasználat 
alapelvei 
A Kanadai Közegészségügyi Szövetség irányadó 

elveket dolgozott ki a szexualitásról, a kábítószer-

használatról, valamint a szexuális úton terjedő 

és vér útján terjedő fertőzésekről való beszéd 

tiszteletteljes nyelvezetére vonatkozóan35. 

A fiatalokkal folytatott beszélgetés során a 

következő főbb elveket kell szem előtt tartani:

 — A szavak számítanak. Egyes szavak 

használata kirekesztést szülhet, és 

sztereotípiákat is közvetíthet emberek 

identitásával kapcsolatosan. A megbélyegző 

nyelvezet miatt sokan kényelmetlenül 

érezhetik magukat, vagy a környezetet nem 

értékelik biztonságosnak. 

 — A nyelv változik. A nyelv egy élő dolog, 

és idővel változik. Ez azt jelenti, hogy 

naprakészen kell tartani a kommunikációt 

nyelvi szempotból is. Minden erőfeszítést 

nem mindegyik szó igazodik a helyi kultúrához és 

valósághoz. Néhány kifejezésnek nincs a magyar 

nyelvben pontos megfelelője. Vagy más esetekben 

a magyar nyelvben vannak olyan alternatív 

szavak, amelyek nem fordíthatók le angolra, 

vagy egyéb nyelvekre de részét képezhetik a 

kulcspopulációkhoz tartozó emberekkel való 

kommunikációnak.

nem mindegyik szó igazodik a helyi kultúrához és 

valósághoz. Néhány kifejezésnek nincs a magyar 

nyelvben pontos megfelelője. Vagy más esetekben 

a magyar nyelvben vannak olyan alternatív 

szavak, amelyek nem fordíthatók le angolra, 

vagy egyéb nyelvekre de részét képezhetik a 

kulcspopulációkhoz tartozó emberekkel való 

kommunikációnak.

1.7.2. Példák a 
tiszteletteljes és 
befogadó nyelvezetre
Az alábbi táblázatban néhány példát mutatunk be 

arra, hogyan lehet tiszteletteljesen kommunikálni 

a kábítószer-fogyasztásról és a szexualitásról. 

Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy 

https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/language-tool-e.pdf
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ÍGY FOGALMAZZ EZT A KIFEJEZÉST KERÜLD

szerhasználat Drogabúzus

Alkoholt fogyasztó személy Alkoholista

A megfelelő védekezés nélküli 

szexuális (pl. orális, vaginális, anális, 

frontális) kontaktus 

Kockázatos szex, védekezés nélküli 

szex

Több szexpartnere van

Promiszkuitás/promiszkuis (a 

promiszkuitás az a gyakorlat, 

hogy gyakran vesz részt szexuális 

tevékenységben különböző 

partnerekkel)

Kábítószer fogyasztása/tartása
Illegális/ törvénytelen 

droghasználat/ birtoklás

HIV-vel élő személy HIV fertőzött

ÍGY FOGALMAZZ EZT A KIFEJEZÉST KERÜLD

Nemi úton terjedő fertőzést szerzett Fertőzött

Negatív lett a teszteredménye
Tiszta vizelet drogteszt vizsgálat 

alapján pozitív

Kulcspopuláció Sérülékeny populáció

Szexmunkás, a szexuális szolgálató 

vagy kereskedelmében részt vevő 

személyek

Prostituált

Átmenet Nemváltás

Börtönbüntetését töltő személy Elítélt

(Állítólagos) bűncselekmény miatt 

elítélt személy
Drogbűncselekmény elkövetője
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Amikor olyan programokat tervezünk, amelyek 

célja, hogy a fiataloknak a pszichoaktív anyagokkal, 

a szerhasználattal vagy a függőséggel kapcsolatos 

ismereteket adjunk át, érdemes megfontolni a 

kortársi munka/a kortárs oktatás módszerét. E 

módszer alkalmazása hatékonyabbnak tűnik, mint 

a drogprevencióban manapság széles körben 

alkalmazott “hagyományos” módszerek. Számos 

érv szól a kortársképzés módszerének alkalmazása 

mellett, de mielőtt rátérnénk ezekre, röviden 

tárgyaljuk magát az ötletet.

A kortársak bevonásának ötlete először az 1970-

es években merült fel36.  Először a mentális 

problémákkal küzdő emberek köré szerveződött 

önsegítő csoportok körében alakult ki. Problémáik 

sajátos és kényes jellege miatt csak hasonló 

tapasztalatokkal rendelkező emberek előtt voltak 

2. FEJEZET

Ifjúsági 
munka és 
kortárs 
segítők 

Kortárs/sorstárs 
segítő munka – Mi ez? 
Hogyan és mikor hatásos?

36 Davidson L, Bellamy C, Guy K, Miller R. (2012). Peer support among persons with severe mental illnesses:  

 a review of evidence and experience. World psychiatry: official journal of the World Psychiatric Association 

 (WPA), 11(2), 123–128.

 https://doi.org/10.1016/j.wpsyc.2012.05.009
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hajlandóak megbízni és megnyílni. Problémáik főként 

a kórházakpszichiátriai osztályiin tapasztalható 

rossz bánásmód körül forogtak. A saját helyzetük 

elemzésén át rájöttek, hogy a kezelési folyamat 

több, mint a tünetek orvosi megközelítésű kezelése. 

Megértették, hogy ők maguk, mint betegek, érzelmi 

támogatást, útmutatást és segítséget nyújthatnak 

egymásnak. Ennek eredményeként született meg a 

társas munka módszere, amelyet azóta is értékelnek 

és módszertanilag finomítanak.

A kortárs- vagy sorstárs munka elsősorban arról 

szól, hogy érzelmi és szociális támogatást nyújtson 

azoknak az embereknek, akikkel a kortárs/

sorstárs segítők hasonló tapasztalatokat osztanak 

meg. A kortársmunka elsősorban a reményen 

és optimizmuson alapuló kölcsönös kapcsolatok 

kiépítésére összpontosít. A tapasztalatok 

hasonlósága itt döntő fontosságú. Tapasztalataik 

révén a kortársképzők hiteles példákat tudnak mutatni 

a saját életükben megtapasztalt nehézségek és 

viszontagságok leküzdésére. A közös tapasztalatok a 

felek közötti bizalmat is erősítik, ami más, formálisabb 

kapcsolatokból (pl. diák-tanár) hiányzik.

https://doi.org/10.1016/j.wpsyc.2012.05.009
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A kortársmunka bevonása kiváló lehetőség 

a kölcsönös tanulási és fejlődési folyamatra, 

amelyből mindenki profitál. Összefoglalva, a 

kortárs segítőmunka az alábbi három pilléren 

nyugszik: 

1. Kölcsönösség — a felek közötti egészséges 

kapcsolat biztosítása, amelyben nincs hatalmi 

egyenlőtlenség;

2. Élettapasztalat — megmutatni a másik félnek, 

hogyan lehet leküzdeni az életben felmerülő 

nehézségeket; és,

3. Optimizmus és remény — inspirálni a másik 

felet, hogy változtasson az életén.

2.1. A kortársmunka 
elméleti keretei 
Ahhoz, hogy pontosan megértsük, mi is az a 

kortársmunka, és miért hatékony a mentális 

egészséggel kapcsolatosan, meg kell vizsgálni 

a támogatás e formájának elméleti alapjait. 

Amint azt korábban említettük, a kortársmunka 

a szükségletek által diktált alulról jövő 

kezdeményezésként alakult ki. A szakemberek csak 

az első társas munkaprogramok megvalósítása és 

értékelése után álltak elő elméletekkel, amelyek 

megmagyarázzák, hogy miért hatékony a társas 

munka.

Az alábbiakban felsoroljuk azt a hat elméletet, 

amelyek a legfontosabbnak bizonyultak annak 

magyarázatában, hogy a kortársak munkája 

hogyan befolyásolja a fiatalok viselkedését37.

1. A társadalmi identitás elmélete

2. Társadalmi kognitív elmélet

3. Kötődéselmélet

4. Rugalmassági/Reziliencia elmélet

5. Társadalmi integráció elmélete 

6. A remény elmélete

A szakirodalomban az első három elméletre 

hivatkoznak a leggyakrabban a drogokkal 

kapcsolatos területeken, így ezeket fogjuk 

részletesebben tárgyalni.

A kortársmunka során a 
kortárs coach és mentor 
szerepét tölti be. Feladata, 
hogy segítse a kortárs 
szolgáltatás felhasználóit 
abban, hogy kitűzzék azokat 
a célokat, amelyeket el 
akarnak érni, és fejlesszék 
az e célok eléréséhez 
szükséges készségeket. 
Szerepük az is, hogy 
közösséget hozzanak létre, 
és támogassák a tagokat 
abban, hogy megtalálják 
azokat az értékeket a 
közösségen belül, melyek 
a tagok életére pozitív 
hatással vannak.

37 Western Australian Centre for Health Promotion Research (2010). My-Peer Toolkit. Perth; Curtin University.

 https://mypeer.org.au/planning/what-are-peer-based-programs/theory/

6. tábla. Három fő elmélet, amelyek a legfontosabbak annak magyarázatában, hogy a kortársak munkája hogyan 
befolyásolja a fiatalok viselkedését 

Elmélet 

neve
Elméleti alapvetések A gyakorlatban

Társadalmi 

identitás 

elmélete 

1. Az önelfogadást befolyásolja az a 

«csoport», amelyhez az egyén tartozik. 

Az értékesnek tartott csoportokhoz való 

tartozás a pozitív önértékelés fontos 

forrása.

2. Hajlamosak vagyunk másokat «mi» és 

«ők» kategóriákba sorolni, és az előbbiek 

azok az emberek, akikkel azonosulunk.

3. A referenciacsoport lehetővé teszi az 

egyén számára, hogy meghatározza, 

milyen viselkedésmódok és attitűdök 

működnek jól abban a csoportban, 

amellyel azonosul. Az emberek ebből 

következtetéseket tudnak levonni és 

tanulnak a ezekből a példákból.

A kortárscsoportok nagy hatással vannak 

az egyén identitásának kialakulására. 

Fontos azonban, hogy ezt egy, a kortársak 

munkáján alapuló program keretében 

figyelemmel kísérjük. A nyomon követés 

kulcsfontosságú annak biztosítása 

érdekében, hogy a megvalósított program 

ne erősítse a célcsoporttal kapcsolatos 

identitással és szerepekkel kapcsolatos 

negatív sztereotípiákat. Monitoring és 

iránymutatás nélkül fennáll a veszélye annak, 

hogy a résztvevők a megoldások helyett a 

problémákra kezdenek összpontosítani, és 

negatív identitásokat vesznek fel ahelyett, 

hogy saját magukról és identitásukról 

pozitívabb képet alkotnának.

Társadalmi 

kognitív 

elmélet  

A szociális tanuláselmélet két pilléren alapul: a 

szociális modellezésen és az emberi viselkedés 

személyes cselekvőképességén. A személyes 

cselekvőképesség az a meggyőződés 

vagy tapasztalat, hogy ‘’én’’ (agency) 

vagyok a ‘’saját’’ (ownership) gondolataim 

és cselekedeteim oka. A személyes 

cselekvőképesség és az önrendelkezési 

hiedelmek szabályozzák, hogy az egyén 

hogyan észleli és kognitívan feldolgozza a 

potenciális veszélyeket38. Ha a saját maguk 

hatékonyságába vetett hitük gyenge, az 

emberek félnek a potenciális kihívásoktól, 

és kiszolgáltatottak velük szemben, mert 

nem tudják megfelelően modellezni saját 

viselkedésüket. Ha azonban bíznak saját 

problémamegoldó képességükben, akkor 

el tudják dönteni, hogy milyen kihívásokat 

vállalnak, mennyi erőfeszítést tesznek egy 

vállalkozásba, mennyi ideig tartanak ki az 

akadályok és kudarcok ellenére, és hogy a 

kudarcok motiváló vagy demoralizáló hatásúak 

rájuk nézve. Ez lehetővé teszi számukra, hogy 

viselkedésüket hatékonyan és a helyzetnek 

megfelelően elemezzék.

A társadalmi tanuláselméletben leírt részvételi 

és megfigyelési tanulás folyamata releváns 

magyarázata annak, hogy hogyan működnek 

a társas munkán alapuló programok. Ahhoz, 

hogy az egyén megtanuljon egy adott 

viselkedést, és azt sikeresen alkalmazza a 

mindennapi életben, az egyénnek meg kell 

értenie, hogy milyen lehetséges kimenetelre 

számíthat, ha a viselkedést megismétli. 

A megfigyelő nem orientálódik sem a 

jutalmazáson keresztül történő megerősítésre, 

sem pedig a nem megfelelő viselkedés esetén 

bekövetkező büntetésre. A megfigyelő a 

csoportban megfigyelt viselkedés utánzásával 

vár hasonló eredményeket (ún. kimenetel-

elvárások). Az elvárásokat az a társadalmi 

környezet határozza meg, amelyben a 

megfigyelő található. Ily módon a résztvevők 

bizalmat nyernek az új viselkedésmódok 

megvalósításának képességében, és ennek 

eredményeképpen annak az érzése alakul ki 

bennük, hogy az adott viselkedésmintát meg 

tudják valósítani.

38 Bandura A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W H Freeman/Times Books/Henry Holt & Co.

 https://psycnet.apa.org/record/1997-08589-000

https://mypeer.org.au/planning/what-are-peer-based-programs/theory/
https://psycnet.apa.org/record/1997-08589-000
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Elmélet neve Elméleti alapvetések A gyakorlatban

Kötődés 

elmélet  

1. A közelség és az összetartozás 

a legfontosabb emberi 

szükségletek közé tartozik. 

Mind evolúciós szempontból, 

mind pszichológiai szempontból 

szükségünk van a hovatartozásra 

és a biztonságra a megfelelő 

fejlődéshez.

2. A mások általi elfogadás 

a biztonság és a melegség 

megélését eredményezi. Az 

elutasítás negatív érzelmek - 

szégyen és félelem - megélését 

eredményezi.

SA résztvevők között a kortárssegítés/

képzés során kialakuló sajátos 

kapcsolat kielégítheti a közelség és az 

összetartozás iránti igényt. 

Ha ezek a szükségletek kielégülnek, 

könnyebb megteremteni a bizalom és a 

nyitottság légkörét, ami elengedhetetlen 

az olyan témák megvitatásakor, 

mint a szerhasználat és a drogokkal 

kapcsolatos információk átadása. Fontos 

azonban előzetesen biztosítani, hogy a 

kortársképzést végrehajtó munkatársak 

megfelelő képzettséggel és a feladat 

elvégzéséhez szükséges tulajdonságokkal 

(pl. pozitív hozzáállás, hasonló 

tapasztalatok) rendelkezzenek.

2.2.                                                           
A kortársprogramok 
formái és témái 
Az „kortársmunka“ gyűjtőfogalom számos 

összetett, változó megközelítést, értelmezést 

és meghatározást foglal magában. Így a 

kortársmunka számos munkamódszert jelenthet a 

beavatkozások igényeitől és a kapcsolódó céloktól 

függően, pl. kortársképzés, támogatás, közvetítés, 

érdekérvényesítés, korrepetálás. A gyakorlatban 

ezeket a kifejezéseket gyakran felváltva 

használják. Ez nehézségeket okoz, nemcsak a 

terminológia tekintetében, ami kihatással van a 

terület kutatására, hanem a gyakorlatra is. Zavart 

okozhat annak eldöntésekor is, hogy melyik 

módszer a legmegfelelőbb a megvalósításhoz.

A következő bekezdésekben a különböző típusú 

kortársmunkák főbb jellemzőit tekintjük át.

 — A kortársképzés egy nagyra értékelt 

oktatási módszer, amelynek célja, hogy 

megváltoztassa az emberek viselkedését, 

hiedelmeit és normáit, annak érdekében, 

hogy egészségesebb mintákat kövessenek. 

Megfelelően képzett és motivált egyének 

ugyanabból a kortárscsoportból oktatási és 

készségfejlesztő tevékenységeket végeznek, 

hogy javítsák vagy támogassák a kortársak 

egészségét vagy jólétét. A kortársképzési 

tevékenységek részvételi jellegűek, és 

általában nem egyszeri, hanem hosszabb 

időn keresztül zajlanak.

 — A kortárstámogatás/mentorálás célja 

az önbecsülés és az önhatékonyság 

növelése, valamint a résztvevők életvezetési 

készségeinek, megküzdési stratégiáinak és 

problémamegoldó készségeinek javítása, és 

gyakran nyújt támogatást, például átmeneti 

időszakokban vagy konkrét élethelyzetekben. 

Alapja a két ember közötti támogató 

kapcsolatok erősítése, ahol az egyikük 

általában nagyobb tapasztalattal rendelkezik 

egy adott témában.

 — A kortárs mediáció célja, hogy felkészítse a 

fiatalokat arra, hogy közvetítőként lépjenek 

fel a kortársak közötti konfliktusokban. 

 — A kortárs vezetés a vezetői és/vagy 

tanácsadói készségek fejlesztésére 

összpontosít. Ez bármely kortárs alapú 

beavatkozás szerves részét képezheti.

Napjainkban a különböző ismeretek forrásokhoz 

való hozzáférés job és könnyebb, mint valaha. 

Ennek ellenére a fiatalok még mindig nincsenek 

birtokában alapvető információknak olyan 

témákban, mint a szexualitás és a reproduktív 

egészség, a HIV/AIDS/STI vagy a kábítószer-

használat. Bár a fent említett kérdések a 

közegészségügy területéhez tartoznak, és a 

velük kapcsolatos ismereteknek széles körben 

hozzáférhetőnek kellene lenniük, a valóságban 

a fiatalok gyakran nehezen jutnak pontos és 

egyértelmű információkhoz. Ez főként a különböző 

országok szociokulturális normáinak és az ezeket 

a témákat övező tabuknak tudható be.

Vannak már létező oktatási programok, amelyek a 

fent tárgyalt témákkal foglalkoznak. Ezek azonban 

gyakran hagyományos munkamódszereket 

alkalmaznak, amelyek több jelentős hátrányuk 

miatt nem hatékonyak:

 — Az ismeretek tekintélyelvű módon történő 

bemutatása;

 — Az ismeretek ítélkező módon történő 

bemutatása. A drogoktatás esetében ez 

különösen égető probléma - a függőséget 

inkább büntetendő magatartásként, mintsem 

kezelendő egészségügyi problémaként 

mutatják be. Ez olyan hozzáállást alakíthat ki 

a fiatalokban, hogy félnek segítséget kérni; és,

 — A nyújtott ismeretek nem felelnek meg 

a fiatalok értékeinek, nézeteinek és 

életmódjának.

A kortársképzés olyan megközelítés, amely 

mindezeket a problémákat minimálisra csökkenti. 

Az egyenrangú felek közötti párbeszédként 

működő kortársképzés elve biztosítja, hogy az 

információ átadása nem tekintélyelvű módon 

történik. A nem ítélkező megközelítés alkalmazása 

növeli a fiatalok önbizalmát, hogy megnyíljanak. 

Az informális környezet további pozitív hatással 

van a csoporton belüli bizalom szintjére. A kortársi 

munka hatékony módszer a drogoktatásban, mivel 

részvételi jellegű — az emberek együtt vitatják 

meg és tanulnak a témáról. Ez a megközelítés 

lehetővé teszi, hogy új szemszögből lássák 

a dolgokat anélkül, hogy megmondanák, mit 

gondoljanak vagy tegyenek.

Összefoglalva, a kortársképzés módszerét 

elsősorban a hagyományos közegészségügyi 

szolgáltatásokon és programokon belül, azokon 

kívül vagy azok mellett alkalmazzák két személy 

között vagy csoportokban. Különösen a mentális 

egészség területén alkalmazható, beleértve a 

szerhasználatot és az erőszak megelőzését is. 

2.3. Ki kicsoda? Az 
ifjúságsegítő, a 
kortárs segítő és a 
kortársoktató fogalma

A kortárs olyan 

személyt jelent, 

aki ugyanahhoz a 

társadalmi csoporthoz 

tartozik, mint néhány 

másik ember, kor, nem, 

szexuális irányultság, 

foglalkozás, társadalmi-

gazdasági és/vagy 

egészségügyi státusz 

stb. alapján. 

Az oktatás egy 

személy ismereteinek, 

attitűdjeinek, 

hiedelmeinek vagy 

viselkedésének a 

tanulási folyamat 

eredményeként történő 

fejlődésére utal.
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Formális kortársképzés — A kortársképzés 

ifjúsági klubokban, civil szervezetekben 

vagy képzési központokban. Az ilyen típusú 

programok általában meghatározott programok, 

módszertanok és struktúrák szerint zajlanak.

2.5. Etika az 
egyenrangúságon 
alapuló            
programokban 
Ahhoz, hogy a kortársképzést tartalmazó 

programok sikeresek és elfogadottak legyenek, 

mindenekelőtt bizonyos etikai elveket kell 

tiszteletben tartani.

A programban részt vevő valamennyi személynek 

és magának a programnak be kell tartania egy 

meghatározott etikai kódexet, amely a csapattagok 

személyközi kapcsolataira és a célcsoporttal való 

kapcsolatra vonatkozik, és a következő elveket 

tartalmazza:

AZ EMBERI ÉS GYERMEKI JOGOK 

TISZTELETBEN TARTÁSA, ELŐMOZDÍTÁSA   

ÉS VÉDELME

A kortársképzési program és annak minden eleme 

tiszteletben tartja és támogatja az emberi és 

gyermeki jogok elveit. A kortársképzési program 

minden résztvevőjének meg kell ismernie az 

alapvető emberi és gyermeki jogokat, és a program 

végrehajtása során aktívan hozzá kell járulniuk 

azok tiszteletben tartásához, előmozdításához és 

megvalósításához.

Például, ha a program a fiatal romáknak szól, 
figyelembe kell venni, hogy a társadalomban mely 
roma jogok sérülnek, a program felismeri-e ezt, és 
megfelelően kezeli-e ezt a problémát.

AZ EGYELŐSÉG ÉS A TOLERANCIA 

ELŐSEGÍTÉSE   

KULTURÁLIS ÉS EGYÉB KÜLÖNBSÉGEK/

SPECIÁLIS ADOTTSÁGOK ELFOGADÁSA 

A kortársképzési program minden résztvevője 

egyenrangú szereplője a program által tervezett 

tevékenységeknek. Ezeket a tevékenységeket 

A kortársoktató egy olyan személy, azaz 

‘társ’, aki egy ismert környezethez tartozik, 

egy adott témával kapcsolatos információkkal 

rendelkezik, és arra van kiképezve, hogy ezeket 

az információkat informális környezetben 

(egy buliban, kiránduláson, kávézóban stb.) 

vagy szervezett előadáson (iskolában, ifjúsági 

központban stb.) átadja.

Az ifjúságsegítő olyan személy, aki a 

fiatalokkal a személyes, szociális és oktatási 

fejlődésükön dolgozik informális környezetben, 

oktatási folyamatok, gondozási és szabadidős 

tevékenységek során.

A kábítószerekkel kapcsolatos munka során a 

kortársmunkás a kábítószer-használat során 

szerzett tapasztalataikat használják fel, és ezt a 

hivatalos képzés során elsajátított készségekkel 

gazdagítják, hogy más kábítószer-használókat 

támogató szolgáltatásokat nyújtsanak. 

A fiatalok számára a szerhasználattal kapcsolatos 

témákat felölelő program tervezése során 

érdemes, sőt ajánlott nemcsak ifjúságsegítőket, 

hanem kortársnevelőket és kortársmunkásokat 

is bevonni a csapatba. Ők a szerhasználattal 

kapcsolatos viselkedésváltozással kapcsolatos 

közvetlen tapasztalataikra építhetnek, és a hasonló 

tapasztalatok megosztásán keresztül egyedülálló 

és értékes támogatást nyújthatnak másoknak, ami 

elengedhetetlen a tanulási és viselkedésváltozási 

folyamatban.

2.4. Formális 
és informális 
kortásoktatás 
Az informális kortársképzés — az egyénekkel 

vagy kis csoportokkal való munkát jelenti 

informális vagy nem szervezett keretek között, 

például az utcai munka és a tájékoztató programok 

során. Az informális kortársképzés általában 

a legveszélyeztetettebb csoportokat célozza 

meg, akik általában a strukturált környezeten 

kívül vannak, mint például a telepeken élő roma 

gyerekek.

a tolerancia és a személy méltóságának 

és minden egyes résztvevő egyediségének 

kölcsönös tiszteletben tartása jegyében, az 

erőszakmentes kommunikáción alapuló megértés 

és együttműködés jegyében kell végezni.  

Például az oktatónak például jól kell ismernie annak 
a társadalmi csoportnak a hagyományait és kulturális 
sajátosságait, amelyhez a program résztvevői 
tartoznak. Ezen túlmenően fejlesztenie kell ismereteit 
a program résztvevőinek kulturális sajátosságairól 
és jellemzőiről, hogy a programot a lehető 
legsikeresebben hajthassa végre, és elősegítse az 
egyenlőség kultúrájának és a tolerancia szellemének 
kialakulását. A oktatók nem mutathatnak vonzalmat 
a csoport egy része vagy egy egyén iránt, és nem 
mutathatnak ellenszenvet senki iránt sem.

A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG 

ELŐMOZDÍTÁSA

Bármely kortársképzési programnak 

érzékenységet kell mutatnia a nemi sajátosságokra, 

támogatnia és előmozdítania kell a nemek közötti 

egyenlőséget, céljai és stratégiái között ennek jelen 

kell lennie. A nemek közötti egyenlőség elvének a 

program minden összetevőjébe be kell épülnie, 

azaz a program megvalósítása során a fiúk, lányok 

és nem bináris személyek egyenlő viszonyára 

tekintettel kell lenni. A program monitoring- és 

értékelési tervének is kell tartalmaznia a nemek 

közötti egyenlőség nyomon követésére szolgáló 

mutatókat.

Például, a reproduktív egészséggel kapcsolatos 
programok gyakran nem foglalkoznak kellőképpen 
a fiúk szexuális egészséggel kapcsolatos sajátos 
kérdéseivel. Másrészt a fiatal intravénás 
drogfogyasztóknak szóló programok gyakran nem 
fordítanak elég figyelmet a nők sajátosságaira és 
problémáira, például a partnerrel való kapcsolatra stb. 
vonatkozóan.

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐK 

SZAKMAISÁGA

A szakszerűség a munkában megfelelő szintű 

ismereteket, eljárási ismereteket és ezek megfelelő 

alkalmazását feltételezi, különösen a program 

célcsoportjának sajátosságait figyelembe véve.

A szakmaiság magában foglalja a folyamatos 

fejlődést, azaz a programban résztvevők 

ismereteinek és készségeinek fejlesztését, és 

ezáltal magának a programnak a minőségét is.

A szakmaiság magában foglalja a saját tudás- 

és készségbeli kapacitások tudatosítását, 

valamint annak a felismerését, hogy mikor van 

szükség további emberi vagy egyéb erőforrások 

felhasználására, azaz a célcsoport szakértőkhöz 

és referenciaintézményekhez való irányítására.

A célcsoporttal vagy egyénekkel való munka során 

a kortárs oktató nem erőltetheti rá a véleményét 

és értékeit a résztvevőkre, hanem minden 

résztvevőt gondolkodásra és saját értékrendjének 

önértékelésére kell ösztönözni.

A célcsoporttal való munka során a program 

végrehajtói nem támaszkodhatnak a program 

keretein túlmutató magatarstásformákra és 

felfogásokra, illetve nem használhatják azokat.

A program minden programgazdája felelősséggel 

tartozik a program sikeréért, és maximális 

felelősséggel tartozik az általa átadott 

információkért.

Például az oktató nem adhat olyan információkat, 
amelyek hitelessége kétséges. Bizonytalanság esetén 
olyan személyre vagy intézményre kell hivatkozni, aki 
érvényes és hiteles információval rendelkezik.

BIZALMI LÉGKÖR MEGTEREMTÉSE ÉS 

VÉDELME 

A programban részt vevők ismerniük kell és 

tiszteletben kell tartaniuk a titoktartás elvét, hogy 

biztonságos környezetet teremtsenek a program 

résztvevői számára. Bizalmas és személyes 

információkat szükség esetén csak a feljebbvalóval 

lehet megosztani.

Például az oktató nem oszthat meg a résztvevők 
által megosztott személyes jellegű tartalmakat a 
műhelykörön kívül.

Az oktató köteles továbbá elhárítani, hogy személyes 
vallomások hangozzanak el, ha úgy érzi, hogy a többi 
résztvevő nem ismeri teljes mértékben a titoktartás 
elveit.
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Ha az oktatás keretében egy bizonyos viselkedést 
és attitűdöt népszerűsítenek, az oktató köteles ezt 
a személyes viselkedésével és magatratásával is 
erősíten.

2.6. Kortársoktatás 
tervezése
A kortársképzés tervezése nem különbözik 

a szociális szolgáltatások, a drogprevenció 

stb. területén végzett bármilyen beavatkozás 

tervezésétől. Számos lépést foglal magában, 

amelyek gondos és szabályos követése biztosítja, 

hogy a tevékenység megfelelő, hatékony és 

eredményes legyen.

2.6.1. Szükségletek 
felmérése 
A szükségletek felmérése az első és legfontosabb 

lépés minden beavatkozás megtervezésében. 

De mi is az a szükséglet egyáltalán? Egyszerűen 

SZEMÉLYES PÉLDAMUTATÁS

Az oktató a kortárs-hitelességet testesíti meg, 

ugyanakkor viselkedésével pozitív személyes 

példát kell, hogy mutasson azáltal, hogy 

egészséges életmódot él.

A csoporttagok hitelessége a személyes attitűdök 

és a program, valamint a programgazda szervezet 

attitűdjeinek és értékeinek összeadódásából 

alakul ki.

Az etikus magatartáson, valamint általában az 

magatartásformákon folyamatosan dolgozni kell. 

Folyamatosan és szisztematikusan dolgozni kell a 

személyes viselkedés és etikai elvek kialakításán 

és fenntartásán, beleértve az adott célcsoporttal 

szembeni előítéletek leküzdését, ha azok 

felmerülnek.

Például, ha egy kortársképző személyes attitűdje 
ellentétes egy standardizált kortársképzési program 
nézeteivel, a képzőnek nem szabad ezt kifejeznie, 
különösen nem szabad azt a program által támogatott 
magatartásformaként bemutatnia.

4. ábra  A beavatkozás tervezési ciklusa . Forrás: EMCDDA 2011.

fogalmazva, a szükséglet a jelenlegi és a 

kívánt helyzet közötti különbség. Ahhoz, hogy 

felmérjük egy közösség vagy egy adott népesség 

szükségleteit, ki kell választanunk a célterületet, 

és helyesen kell azonosítanunk a fő problémákat. 

Konkrétabban, az ehhez vezető lépések az 

alábbiak: (i) a probléma által érintett csoport 

azonosítása; (ii) a hatókör eldöntése; (iii) a 

helyzetet befolyásoló fő csoportok azonosítása; 

(iv) kapcsolatok kialakítása; (v) adatgyűjtés; és 

(vi) az adatok elemzése és a szükségletfelmérési 

jelentés elkészítése, beleértve az arra vonatkozó 

információkat, hogy mit kell céloznia a 

kortársképzési programjának.

A szükségletfelmérés során alapvető fontosságú, 

hogy részletes és átfogó információk kerüljenek 

összegyűjtésre a helyzetről (pl. kábítószer-

használat) és megértsük a célcsoportot, ami 

azt jelenti, hogy a tervezés figyelembe veszi a 

közösség szempontjait és szükségleteit, ez teszi 

ugyanis lehetővé a program megfelelő testre 

szabását.

2.6.2. Erőforrások 
kiértékelése 
A beavatkozás tervezésének következő lépése 

az erőforrások felmérése. Természetesen a 

rendelkezésre álló erőforrások (pl. finanszírozás, 

emberi erőforrások, kapacitás, idő) általában 

korlátozottak, ezért ezek jelentősen befolyásolják 

a kortársképzési beavatkozás lehetséges 

hatókörét. Az erőforrásoknak két fő kategóriáját 

kell figyelembe vennie: a közösség erőforrásait és 

szervező belső erőforrásait.

A közösségi erőforrások felmérése azért fontos, 

mert a program csak akkor lehet sikeres, ha a 

közösség támogatja, és az emberek hajlandóak 

és képesek részt venni benne. Ez azt jelenti, hogy 

fel kell mérnie a célcsoport bevonási képességét 

és hajlandóságát, valamint a beavatkozás 

támogatásának és ellenállásának lehetséges 

forrásait. A forrásfelmérés ezen utóbbi része 

elvégezhető az érdekelt felek elemzésével — ez 

egy olyan gyakorlat, amely a releváns érdekelt 

felek feltérképezésére összpontosít, a programmal 

szembeni támogatásuk vagy ellenállásuk és 

hatalmuk szintje alapján (azaz, hogy milyen 

mértékben tudják befolyásolni a beavatkozást)39.

A belső kapacitás felmérése segít a 

program megvalósítható terjedelmének 

meghatározásában. A különböző programok 

különböző erőforrásokat igényelnek; ezért 

át kell gondolni a szükséges személyzetet 

(Milyen tapasztalattal kell rendelkezniük? 

Milyen készségekkel kell rendelkezniük?), az 

infrastrukturális és működési erőforrásokat, a 

technológiát, a finanszírozást, a célközösséggel 

és a terület más szakmai szervezeteivel való 

kapcsolatokat stb. A belső kapacitás felmérése a 

SWOT-elemzés része, amely egy olyan gyakorlat, 

amelynek célja egy szervezet erősségeinek, 

gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek 

azonosítása. Dióhéjban: az erősségek a szervezet 

belső, előnyös jellemzői; a gyengeségek a 

szervezet belső, negatív jellemzői; a lehetőségek 

a külső pozitív jellemzők (“esélyek”, amelyeket a 

külső környezetben azonosít); a veszélyek pedig 

a külső hátrányos jellemzők - a külső környezet 

lehetséges negatív jelenségei40.

2.6.3. Kortásoktatási 
program kidolgozása  
A kortársképzés tervezésének programalkotási 

szakaszában a fő feladat a program 

kulcselemeinek, tartalmának és szerkezetének 

világos felvázolása. A program megfogalmazása 

a beavatkozás megtervezésének alapjául szolgál. 

39 Mind Tools. Stakeholder Analysis. Edinburgh; Emerald World Limited, 2022.

 https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm

40 Továbbiakért ld. McVicar S (2012). Getting the Most From a SWOT Analysis. Keene, NH; The Hannah Grimes Center for 

 Entrepreneurship.

 https://www.hannahgrimes.com/544

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
https://www.hannahgrimes.com/544
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Ez a beavatkozás tervezésének legösszetettebb 

része, és jelentős figyelmet és szakértelmet 

igényel.

Először is meg kell határozni a program céljait, 

ideális esetben a rövid, közép- és hosszú távú 

eredmények figyelembevételével. Például 

a kortársképzési program eredményeként 

a résztvevők új ismereteket szereznek a 

pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban. Ennek 

következtében megalapozottabb döntéseket 

hoznak a szerhasználatukkal kapcsolatban, és 

hosszú távon a biztonságuk és egészségi állapotuk 

magasabb szintre kerül, mint tervezett program 

megvalósítása nélkül lenne. A beavatkozási 

célok megfogalmazásakor az úgynevezett 

S.M.A.R.T. kritériumokat kell követnie. A rövidítés 

a jól megfogalmazott célok és célkitűzések 

jellemzőit jelöli; nevezetesen, hogy specifikusnak, 

mérhetőnek, elérhetőnek, relevánsnak és időhöz 

kötöttnek kell lenniük41.

Másodszor, annak érdekében, hogy a beavatkozás 

hatékony legyen és elérje a célját, elméleti 

(vagy logikai) modellt szükséges a program 

tervezése során felállítani. Az elméleti modell 

olyan feltevések összessége, amelyek egymással 

kapcsolatban állnak, vagyis olyan oksági láncot 

alkotnak, amely megmagyarázza, hogyan érhető 

el az eredményekben bekövetkező változás.

Harmadszor, meg kell határozni a célcsoportot, 

konkrét, egyértelmű és indokolt kritériumokra 

összpontosítva, hogy ki van “bent” és ki van “kint”. 

A célcsoport meghatározásának a szükségletek 

felmérésén kell alapulnia.

Negyedszer, meg kell határozni a kortársképzési 

beavatkozás helyszínét, azaz azt a környezetet, 

amelyben a program zajlik.

Ötödször, a témában rendelkezésre álló 

szakirodalom vagy szakértői vélemények alapos 

elemzése döntő fontosságú. Biztosítani kell, 

hogy a kortársképzési programja bizonyítékokon 

alapuljon.

Végezetül a program ütemezését kell 

meghatározni, hogy nyomon lehessen követni a 

program előrehaladását, valamint meg lehessen 

tervezni a munka és az erőforrások elosztását. Az 

ütemezés meghatározásában hasznos eszköz a 

Gantt-diagram - a projekt ütemezését szemléltető 

oszlopdiagram42.

2.6.4. A beavatkozás 
tervezése 
A beavatkozás tervezési szakasza a kortársképzési 

program tényleges tevékenységeinek tervezéséről 

szól. A beavatkozás céljainak elérése érdekében 

a tevékenységeket értelmessé és vonzóvá kell 

tenni a résztvevők számára. Azt is biztosítani 

szükséges, hogy barátságos, befogadó légkört 

teremtsünk, ahol a kapcsolatok a kölcsönös 

tiszteleten és együttműködésen alapulnak, és ahol 

a sokszínűség és a befogadás az alapvető értékek 

közé tartozik.

Hosszú távú beavatkozások esetén a 

kortársképzési programokat úgy kell megtervezni, 

hogy minden következő lépés az előző(k)re 

épüljön. Fontos azonban felmérni, hogy egyáltalán 

lehetséges-e hosszú távú kapcsolat kialakítása a 

résztvevőkkel. Bizonyos esetekben jobb választás 

lehet a rövid távú beavatkozásokat kivitelezni.

Fontos, hogy a beavatkozás tervezésének 

szakaszában meg kell határozni a program 

befejezésének kritériumait is. A kortársképzések 

során a program céljainak elérése gyakran időben 

késik. Ezért szükséges a program befejezésének 

kritériumait a kimenetek vagy a beavatkozás 

szintjén is meghatározni. Például, ha egy 

műhelymunkákból álló sorozatot szervezünk, 

meg kell azt is határozni, hogy egy résztvevő hány 

műhelymunkát hagyhat ki úgy, hogy a programot 

mégis befejezze.

41 Továbbiakért ld, Mind Tools. SMART Goals. How to Make Your Goals Achievable. Edinburgh; Emerald World Limited, 

 undated.

 https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm

42 Továbbiakért ld, What is a Gantt Chart? https://www.gantt.com/

2.6.5. Az erőforrások 
kezelése és 
mobilizáslása 
Az erőforrások kezelése és mobilizálása szintén 

több elemből tevődik össze:

1. A program tervének bemutatása — olyan 

tervet kell készíteni, amely tartalmazza az 

összes szükséges feladatot és tevékenységet.

2. Pénzügyi tervezés — el kell készítenie a 

beavatkozás költségvetését.

3. A csapat felállítása — a kortársképzési 

programban részt vevő munkatársaknak 

megfelelő készségekkel és szakértelemmel 

kell rendelkezniük, és az egyes munkatársak 

feladatait világosan meg kell határozni.

4. A résztvevők toborzása és megtartása — az 

előzetesen meghatározott célcsoportból kell 

kiválasztani a megfelelő személyeket.

5. Programanyagok előkészítése — ez nem 

csak a résztvevőknek kiosztott anyagokra 

vonatkozik (pl. kézikönyvek, útmutatók), 

hanem a létesítményekre, a szükséges 

felszerelésekre stb. is.

6. A program leírásának elkészítése — részletes 

leírást kell készíteni a programról (beleértve 

a tevékenységeket, célokat stb.), hogy 

minden érintett fél, beleértve a potenciális 

résztvevőket is, tájékozódhasson róla.

2.6.6. Kivitelezés és 
monitorozás 
A kortársképzési program végrehajtásának hűen 

követnie kell a program tervét, és biztosítania 

kell a tevékenységek lehető legjobb minőségét. 

Az eredeti terv bármilyen ad hoc és önkényes 

módosítása veszélyeztetheti a program 

hatékonyságát, és ezáltal a program céljainak 

elérését.

A nyomon követésnek a végrehajtás szerves 

részét kell képeznie. Folyamatosan gyűjteni és 

elemezni kell a folyamatadatokat a minőség 

biztosítása érdekében.

Fontos, hogy a program végrehajtásának nyomon 

követése olyan részleteket tárhat fel, ami kiigazítás 

szükségességét tárhatja fel, például ha már menet 

közben nyilvánvaló, hogy az eredményeket nem 

érik el, vagy ha a résztvevők lemorzsolódása miatt 

merülnek fel problémák. Módosításokat azonban 

csak akkor szabad végrehajtani, ha azok a program 

minőségének fenntartásához vagy javításához 

szükségesek. A módosításoknak jól indokoltnak és 

dokumentáltnak kell lenniük, és meg kell felelniük 

a program céljaina.

2.6.7. Záró értékelés
A záró értékelésekre a kortársképzési program 

befejezése után kerül sor. Az értékelés célja a 

beavatkozás hatékonyságának felmérése, azaz 

annak vizsgálata, hogy a kitűzött célokat milyen 

mértékben sikerült elérni, és voltak-e nem 

szándékolt (pozitív vagy negatív) hatások. Az 

értékelés az eredményekre — a résztvevőkben a 

program céljaival összefüggésben bekövetkezett 

változások mértékére — és a folyamatra — e 

változások elérésének módjára — összpontosíthat.

A rendelkezésre álló erőforrásokat figyelembe 

véve a legjobb, legrészletesebb értékelést kell 

elkészíteni, és ezt írásban is rögzíteni szükséges. Az 

értékelési terv legfontosabb elemei az értékelési 

mutatók. Ezeknek világosaknak, mérhetőeknek és 

a beavatkozás céljai által megalapozottaknak kell 

lenniük.

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.gantt.com/
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2.6.8. Terjesztés és 
továbbfejlesztés 
A záró értékelés a beavatkozás hatékonyságáról 

nyújt információt. Ezen információk alapján kell 

dönteni arról, hogy a programot be kell-e fejezni 

vagy folytatni kell. Alapesetben a bizonyítottan 

nagy hatékonyságú kortársképzési programokat 

folytatni kellene. Az értékelés eredményei alapul 

szolgálhatnak a kiigazításokhoz, hogy a minőség, 

végrehajtás, hatékonyság stb. javításáról. A 

monitoring és értékelés adatait gondosan elemezni 

kell, különösen akkor, ha a program céljait nem 

sikerült elérni. A levont tanulságokat minden 

esetben a jövőbeli beavatkozások tervezésének 

alapjául kell használni.

A beavatkozás eredményeinek és esetleg az 

értékelő jelentésnek a terjesztése több okból is 

fontos. Először is, lehetővé teszi, hogy az érintett 

érdekeltek tájékoztatást kapjanak a program 

eredményeiről. Másodszor, segítheti a program 

folytatását az adományozók és a közösségek 

körében történő népszerűsítése révén. 

Harmadszor, segít a láthatóság növelésében, 

és másokat is ösztönözhet együttműködésre. 

Negyedszer, növelheti a program iránti érdeklődést 

a célcsoport körében. Végül pedig alapul 

szolgálhat vagy inspirálhat más kortársképzőket 

saját programjaik kidolgozásához.

2.7. Készségfejlesztés
2.7.1. Milyen 
készségekre van 
szükség a kortárs 
munkatársak és 
a kortárs oktatók 
számára?
A kortárs oktatónak érzékenynek, nyitottnak, 

jó hallgatóságnak és jó kommunikátornak kell 

lennie. A közösség számára pedig elfogadhatónak 

és megbízhatónak. Röviden, jó interperszonális 

készségekkel kell rendelkezniük. A kortárs 

oktatónak vezetői és motivációs készségekkel is 

rendelkeznie kell. A kortársképzés nem csak arról 

szól, hogy másokat tanítunk; a kortársképzőknek 

is folyamatosan tanulniuk kell és fejleszteniük kell 

saját képességeiket.

2.7.2. A kortárs 
munkatársak és 
a kortárs oktatók 
toborzása és 
kiválasztása
A jó ifjúsági munka és a kortársképzési programok 

szempontjából nagyon fontos a kortársképzők 

készségeinek fejlesztése. A kortárs oktató(k) 

kiválasztása során szem előtt tartan a jelöltek 

érdeklődési körét és szakterületét, de azt is, 

hogy milyen közönséggel fognak dolgozni. 

Mindezeknek a dolgoknak döntő szerepük 

van, és mind a képzőnek, mind a programokat 

megvalósító szervezeteknek segíthetnek abban, 

hogy jobban megvalósítsák a tevékenységet, és 

minden érintett elégedett legyen. Ez az a terület, 

ahol tudásuk személyes és szociális képességeik 

(ún. ‘softs kills’) igazán előtárbe kerülhetnek.

2.7.3. 
Személyes és szociális 
képességek (‘Soft 
skills’)
Az személyes és szociálsi készségek (‘puha 

készségek’, ‘soft skills’) olyan nem technikai 

jellegű kompetenciák, amelyek befolyásolják a 

munkavégzés módját. Más szóval, ezek olyan 

személyes tulajdonságok, mint a kommunikációs 

készségek, az interperszonális készségek, a 

hozzáállás, a problémamegoldó képesség, a 

csapatmunka és mások. A kortársképzésben 

ezek a készségek alapvető fontosságúak, mivel a 

kortársképzők folyamatosan interakcióban vannak 

másokkal. Ebben a részben a kortársképzés 

néhány kulcsfontosságú soft skill-jét tárgyaljuk.

2.7.3.1. Integritás
A feddhetetlenség azt jelenti, hogy őszintének 

kell lenni a munka során, és az erkölcsi elvekhez, 

etikához minden körülmények között ragaszkodni 

kell. Az integritás ezen kívül megköveteli, hogy 

mindig, minden körülmények között helyesen 

cselekedjünk. Aki tisztességes, az nem korrupt, 

és bizonyos etikai elvek iránti elkötelezettsége 

következetes és abszolút. Nyilvánvaló, hogy az 

integritás egy meglehetősen összetett fogalom 

és készség, amely számos alacsonyabb szintű 

személyes tulajdonságot ötvöz, mint például:

 — Őszinteség, ami azt jelenti, hogy nyíltan 

beszélünk a meggyőződésünkről és 

elmondjuk az igazat. Ez azt is jelenti, hogy 

nem használunk ki másokat, többek között 

azáltal, hogy elrejtjük valódi motivációinkat 

vagy ösztönzőinket.

 — Tisztelet, ami azt jelenti, hogy elfogadjuk az 

embereket olyannak, amilyenek, függetlenül 

a véleményüktől vagy viselkedésüktől. A 

tisztelet azt is jelenti, hogy megértjük egy 

személy fontosságát önmagában, ami 

udvarias hozzáállást eredményez vele 

szemben.

 — Felelősségvállalás, ami azt jelenti, hogy 

elfogadjuk, hogy felelősek vagyunk, és 

magunkénak érezzük döntéseinket és 

tetteinket. A felelősségvállalás azt jelenti, hogy 

nem hibáztatunk másokat, és nem keresünk 

kifogásokat abban az esetben, ha valami nem 

úgy sikerül, ahogyan azt terveztük.

 — Mások segítése, ami azt jelenti, hogy tudatában 

vagyunk a saját környezetünknek, és készen 

állunk arra, hogy válaszoljunk az általunk 

észlelt szükségletekre, beleértve azokat a 

helyzeteket is, amikor megváltoztatjuk az 

eredeti terveinket, hogy alkalmazkodjunk 

mások szükségleteihez.

2.7.3.2. 
Kommunikációs 
készségek
A kommunikációs készségek alapvető 

fontosságúak minden olyan helyzetben, amikor 

más emberekkel kell kapcsolatba lépnünk. A 

kommunikáció kétirányú utca, beleértve azt is, 

hogy az egyik személy megoszt egy információt, 

a másik pedig megkapja azt, és mindkettő 

egyformán fontos.

A kommunikációs készségek három alapvető 

kategóriát foglalnak magukban: verbális 

kommunikáció; nem verbális kommunikáció; 

és hallgatási készségek. Ezek egymással 

összefüggnek, ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban 

nem választhatók el teljesen egymástól.

A verbális kommunikáció egyszerűen a szavak 

használata az információ másoknak való átadására. 

A hatékony beszéd azt jelenti, hogy különböző 

kontextusokban és különböző célközönségeknek 

(pl. egy parti vagy egy konferencia) megfelelő 

nyelvezetet választunk, kontrolláljuk, hogyan 

beszélünk (pl. elkötelezettség, izgalom, érdeklődés 

szintje), és hogyan támogatjuk üzenetünket nem 

verbális kommunikációval. Az aktív hallgatás 

szintén a hatékony szóbeli kommunikáció döntő 

eleme.

A szóbeli kommunikáció hatékonysága különböző 

technikák alkalmazásával javítható, például:

A megerősítés azt jelenti, hogy bátorító 

szavakat használunk, és ezeket nem verbális 

kommunikációval támogatjuk, pl. bólogatással, 

szemkontaktus fenntartásával, pozitív és üdvözlő 

arckifejezéssel.

A reflektálás arra utal, hogy aktívan és 

hitelesen meghallgatjuk azt a személyt, akivel 

kommunikálunk, és visszaidézzük a szavait, 

saját szavainkkal kifejezzük az üzeneteiket, de az 

érzéseinket is.

A tisztázás arra utal, hogy előítélet-mentes 

kérdéseket teszünk fel annak a személynek, akivel 
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kommunikálunk, és megosztjuk vele üzeneteinek 

lényegét (ahogyan megértettük).

A kérdezés arra utal, ahogyan információt 

szerzel attól a személytől, akivel kommunikálunk. 

A kérdezés hasznos lehet a beszélgetés 

megkezdésében és a valaki iránti őszinte 

érdeklődés kifejezésére.

A nem verbális kommunikáció a kommunikációnak 

az a része, amely nem a szavak használatán alapul. 

Magában foglalja a fizikai közelség, testtartás, 

testbeszéd (gesztusok), érintés, arckifejezés, 

tekintet, hangerő és hangszín stb. révén történő 

implicit üzenetek küldését. Ezeknek az üzeneteknek 

számos funkciójuk lehet; például segíthetnek 

a szóbeli kommunikáció megismétlésében, 

hangsúlyozásában, kiegészítésében vagy akár 

helyettesítésében. Ennek eredményeképpen a 

nem verbális kommunikációval kifejezhetjük 

érdeklődésünket vagy törődésünket, bizalmat 

építhetünk, vagy kifejezhetjük érzéseinket és 

szándékainkat. Másrészt, különösen azokban 

az esetekben, amikor a nem verbális üzenetek 

ellentmondanak a verbálisak tartalmának, az 

eredmény gyanakvást, bizalomhiányt válthat ki, 

növelheti az érzelmi távolságot és más módon 

alááshatja a kapcsolatot.

A nem verbális kommunikáció bonyolultabb, mint 

a verbális. Először is, gyakran nem tudatos, ami 

azt eredményezheti, hogy akaratlanul küldünk 

üzeneteket. Másodszor, jelentése bizonytalanabb, 

és nagymértékben függ a kontextustól, az érintett 

személyektől és a kultúrától. Végül pedig a nem 

verbális kommunikáció egyetlen megnyilvánulását 

is nagyon nehéz elszigetelten értelmezni, mivel 

minden egyes kifejezés vagy gesztus egy nagyobb 

egység szerves része, amely a verbális üzenetek 

mellett más nem verbális üzeneteket is tartalmaz.

Az értő figyelem alapvető kommunikációs 

készség, amelyet nem szabad összekeverni 

azzal, hogy egyszerűen csak meghallgatjuk, amit 

mondanak. A hallgatásnak több fajtája létezik, 

például az informatív, elfogult, átfogó, empatikus 

stb.

A kortársképzés tekintetében az “értő figyelem” 

nevű készség rendkívül fontos. Ez azt jelenti, hogy 

tudatosan és teljes mértékben a beszélő személyre 

koncentrálunk, megértjük és megemésztjük a 

mondanivalóját, és ezt követően átgondoltan 

és értelmesen válaszolunk. Az értő fiygelemre 

jellemző az ítélkezésmentes hozzáállás, a türelem, 

az elkötelezettség verbális és nonverbális 

kifejezése, a kérdésfeltevés, a reflexió, a 

tisztázás és az összegzés. Az értő figyelem 

segít az információszerzésben, a kapcsolatok 

kiépítésében és fejlesztésében, a másokkal 

való szimpatizálásban, a dolgok hatékonyabb 

megértésében, a problémák felismerésében és 

megoldásában és még sok másban.

2.7.3.3. 
Interperszonális 
készségek 
Az interperszonális készségek olyan készségek 

összessége, amelyek a másokkal való interakcióhoz 

szükségesek, mind egyénileg, mind csoportokban. 

Ezek az érzelmi intelligenciához (EQ - érzelmi 

hányados) kapcsolódnak, ellentétben a technikai 

készségekkel (pl. adatelemzés, könyvelés), 

amelyek az IQ — intelligenciahányadoshoz 

kapcsolódnak. Az interperszonális készségek 

szintje bizonyos mértékig függhet a személyiségtől 

és az ösztönöktől; ezért van az, hogy egyes 

emberek “természetüknél fogva jobban 

boldogulnak másokkal”, mások pedig kevésbé.                                         

Az interperszonális készségek tanulhatók; a 

tanulási folyamathoz azonban a másokkal való 

interakciók gyakorlására van szükség, nem pedig 

tankönyvek olvasására. 

A kortársképzésben nélkülözhetetlen 

interperszonális készségek közé tartoznak a 

következők: önmagunk és mások tudatosítása; 

empátia; jó próblémamegoldó készség; 

konstruktív visszajelzés; motivációs készségek; 

és csapatmunkához szükséges készségek. 

A kortársakkal végzett munka során az is 

döntő fontosságú, hogy a másokkal szembeni 

hozzáállás befogadó és együttérző legyen. A jó 

kortársmunkás az, aki törődik másokkal, türelmes 

velük, mindenkit tisztel, érzékeny és szükség 

esetén vigaszt nyújt.

2.7.3.4. 
Problémamegoldó 
készség 
A problémamegoldás az a folyamat, amelynek 

során a felmerülő problémákra és kihívásokra 

a kialakult vagy ad-hoc módszereket követve 

találunk megoldást. Több lépést foglal magában:

1. A probléma azonosítása

2. A probléma elemzése

3. A probléma leírása

4. A probléma kiváltó ok(ok) keresése

5. Lehetséges megoldási ötletek kidolgozása

6. A megoldások értékelése

7. A megoldás kiválasztása és végrehajtása

8. Az eredmények értékelése.

A problémamegoldó készség lehetővé teszi, hogy 

a felmerülő problémákat gyorsan és hatékonyan 

lehessen kezelni. Ezért az ebben az összefüggésben 

hasznos alapkészségek a következők: analitikus 

gondolkodás, kutatás, kreativitás, döntéshozatal 

és kommunikáció.

A problémamegoldó készségek birtokában 

nagyobb mértékben tudjuk irányítani a 

környezetünket.

2.7.4. A kortárs 
munkatársakra és 
a kortárs oktatókra 
vonakozó szabályok            
és kötelezettségek 
A kortársképzési program kidolgozásakor a 

munkaterület egyértelmű meghatározására 

és a kortársképzők irányítására egyértelmű 

szabályokat kell meghatározni. Egy ilyen 

szabályrendszer nemcsak etikai keretet biztosít a 

munkához, hanem mindkét fél — a kortársképző 

és a folyamatban részt vevő személy — védelmét 

is szolgálja bizonyos határok átlépésétől. Ez 

nagyon fontos, mivel a mentális egészséggel, 

a jólléttel és az egészségesebb életminták 

választásával kapcsolatos témákkal foglalkozunk, 

amelyek mindegyikére negatív hatással lehetnek a 

meggondolatlan cselekedetek.

Sok szervezet már a program kezdetén kidolgoz egy 

etikai kódexet, hogy megkönnyítse kortárssegítő 

munkatársak számára szerepük, felelősségük és 

szabályaik teljes körű megértését. A kortársképzési 

program megvalósításakor érvényes etikai 

normák alapján az alábbiakban felsorolunk egy 

sor alapelvet, valamint magyarázatot adunk arra, 

hogy ez miért különösen fontos, és hogyan lehet 

ezeket az elveket a munkában megvalósítani.



A tevékenységek során tárgyalt tartalmakat — 

érzékeny jellegük miatt - nem szabad 

külsősökkel megosztani. Biztosítani kell, hogy 

az egyenrangú munkatársak megbízható 

személyek legyenek, akik megvédik a velük 

megosztott információk bizalmas jellegét. Ez 

különösen fontos, ha olyan érzékeny témákkal 

foglalkoznak, mint a kábítószer-használat.

Egyértelmű átirányítási rendszert kell 

felállítani, hogy a rászoruló személyeket 

megfelelő szakemberekhez lehessen 

beutalni. Ez különösen fontos a 

drogoktatással összefüggésben — 

előfordulhat, hogy a program 

résztvevői problémákat jeleznek, vagy 

aggodalmukat fejezik ki saját vagy 

barátaik szerhasználatával kapcsolatban. 

A kortárs oktatóknak fel kell készülniük 

erre az eshetőségre, és tudniuk kell, 

a segítségkérők hol találják meg a 

legközelebbi egészségügyi szolgálatokat, 

orvosokat és szakembereket.

KORTÁSMUNKÁSOK FIGYELMÉBE:

HOGYAN VALÓSÍTSUK MEG:

A kortárssegítő felelőssége, hogy tudását 

és készségeit úgy adja át, hogy segítsen 

egészségesebb példaképek kialakításában 

és a fiatalok ismereteinek bővítésében. 

A kortársmunkásnak ezt úgy kell tennie, 

hogy ne használja ki a másokkal szembeni 

helyzetét.

A jó munkatárs egyik alapvető jellemzője, 

hogy nyitott. 

A kortársmunkásoknak tudatosítaniuk 

kell, hogy az ő szerepük bizonyos értékek 

népszerűsítése, azok erőltetése nélkül.

Az kortársmunkások képzésekor biztosítani 

kell, hogy képesek legyenek a tudás átadására 

anélkül, hogy irányító tanítói szerepet 

vállalnának. A kortárs munkatárs egy útmutató, 

egy mentor — utat mutat, de nem kényszerít 

irányt. Az egyén választásainak tiszteletben 

tartása hozzájárul az önhatékonyság érzésének 

kialakításához, és ez lehetővé teszi az 

egészségesebb döntések tudatos meghozatalát.

Fontos szempont, hogy a kortásrmunkások 

képessé váljanak saját értékeik világos 

meghatározására és mások értékeinek 

tiszteletben tartására.

KORTÁSMUNKÁSOK FIGYELMÉBE:

KORTÁSMUNKÁSOK FIGYELMÉBE:

HOGYAN VALÓSÍTSUK MEG:

HOGYAN VALÓSÍTSUK MEG:

A kortársi munka jó módszer a fiatalok által 

tapasztalt számos probléma kezelésére, 

de fontos megjegyezni, hogy mindenki 

egyedi helyzetben van. Néha a csoportos 

pszicho-edukáció nem elegendő a hozzáállás 

megváltoztatásához — az illetőnek egyéni 

figyelemre lehet szüksége. A kortárs 

munkatársaknak az azonosított problémától 

függően világosan meghatározott beutalási 

rendszerrel kell rendelkezniük.

Kivételt képez a titoktartási szabály alól, 

ha a résztvevő egészségét vagy életét 

veszélyeztető probléma merül fel.

A kortárs munkatársaknak képzést kell 

kapniuk, hogy a tevékenységek során képesek 

legyenek a bizalom és a titoktartás légkörét 

megteremteni. Az ilyen légkör megteremtése 

lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy 

megnyíljanak és aktívan részt vegyenek 

a folyamatban, ami elengedhetetlen a 

drogoktatás hatékonyságához.

KORTÁSMUNKÁSOK FIGYELMÉBE:

MEGJEGYZÉS:

HOGYAN VALÓSÍTSUK MEG:
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A kortársprogramokat úgy kell megtervezni 

és végrehajtani, hogy figyelembe vegyék és 

tiszteletben tartsák a résztvevők sokféleségét — 

mindenkit egyformán kell kezelni, 

függetlenül nemétől, szexuális irányultságától, 

beszélt nyelvétől, származási helyétől vagy 

kultúrájától, amelyben nevelkedett.

KORTÁSMUNKÁSOK FIGYELMÉBE:

A program megtervezésekor és 

megvalósításakor biztosítani kell, hogy a 

tevékenységek figyelembe vegyék a fiatalok 

különböző csoportjainak igényeit — a programot 

úgy kell megtervezni, hogy az befogadó legyen. 

Át kell gondolni, hol és hogyan kell a programot 

megvalósítani, hogy hozzáférhető legyen, és 

milyen nyelvet használjon, hogy senkit ne 

zárjon ki. 

A kortárssegítőkkel lehet az előítéleketről is 

beszélni — honnan erednek, és hogyan lehet 

megelőzni őket?

HOGYAN VALÓSÍTSUK MEG:

Ne feledd, hogy senki sem köteles megosztani 

tapasztalatait vagy problémáit másokkal- ezt 

tartsd tiszteletben. Légy őszinte önmagadhoz — 

te sem vagy köteles megosztani bizonyos 

tapasztalataidat.

Mindig őszinte, pontos információkat kell 

átadni, ez különösen fontos a drogoktatásban. 

Az internet modern világában a fiatalok 

nagyon gyorsan képesek ellenőrizni a kapott 

információkat. A tények elrejtése vagy hamis 

ábrázolása a tevékenységek során hamar 

napvilágra kerülhet, és a résztvevők azt fogják 

feltételezni, hogy a kortárs oktatók nem 

megbízhatóak.

KORTÁSMUNKÁSOK FIGYELMÉBE: KORTÁSMUNKÁSOK FIGYELMÉBE:

Biztosítani kell, hogy a légkör elősegítse 

az érzékeny kérdések szabad megvitatását, 

illetve azt is biztosítani szükséges, hogy a 

tevékenység tiszteletben tartsa a résztvevők 

határait.
Biztosítani kell, hogy az kortársmunkások 

ismeretei naprakészek legyenek; számukra 

rendszeres képzést kell biztosítani.

HOGYAN VALÓSÍTSUK MEG:

HOGYAN VALÓSÍTSUK MEG:
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2.8. 
Ajánlások és 
konzultáció 

A kortárs bevonással megvalósuló tevékenységek 

során előfordulhat olyan helyzet, amikor a segítő 

szakértelme nem elegendő, és speciálisabb 

szolgáltatásokra van szükség. Ezért fontos, hogy 

a kortásrmunkatársak kapcsolatokat építsenek 

ki olyan szervezetekkel és intézményekkel, 

amelyek megfelelő szaktámogatást nyújtanak. 

A kábítószer-használattal összefüggésben a 

tanácsadás, az ártalomcsökkentés és a kezelési 

szolgáltatások elsődleges fontosságúak. Ismerni 

kell az egyes szolgáltatások működési módját; 

például, hogy hozzáférhetőek-e kiskorúak 

számára? Alacsony vagy magas küszöbűek? 

Szükséges-e egészségügyi/szociális biztosítás a 

hozzáférésükhöz?

A megfelelő továbbutalás biztosítása érdekében 

több lépést kell követni:

1. A problémáról részletesebb információkat 

kell gyűjteini — kérdd meg a személyt, hogy 

beszéljen a problémáról.

2. Támogasd a személyt annak eldöntésében, 

hogy mire van szüksége és mit szeretne.

3. Mutasd be a lehetőségek körét, és adj 

tájékoztatást az egyes lehetőségekről.

4. Közösen válasszátok ki a legjobb 

alternatívát43.

43 A beutalókról és a beutalási rendszerről bővebben például a következő weboldalon olvashat:  Office of Adolescent Health 

 (2020). Referrals and Linkages to Youth-Friendly Health Care Services. Washington, D.C.; US Department of Health and 

 Human Services. 

 https://opa.hhs.gov/sites/default/files/2020-07/referrals_and_linkages_to_youth_friendly_health_care.pdf

2.9. 
Öngondoskodás 

Tanácsadóként vagy oktatóként dolgozva 

rendkívül fontos, hogy a munkatársk saját 

jólétükről is gondoskodjanak. Nem tudnak 

hatékonyan segíteni vagy támogatni másokat, 

ha ők maguk nincsenek a legjobb formában. Az 

öngondoskodás olyan rendszeresen végzett 

tevékenységek és gyakorlatok összességét jelenti, 

amelyeket a stressz csökkentése és mentális és 

érzelmi jólét javítása érdekében lehet végezni.

Mit lehet tenni hogy az egyensúly fennmaradjon?

Először is, nyitottnak kell lenni az esetlegesen 

megjelenő figyelmeztető jelekre. Ez azt 

jelenti, hogy fel kell ismerni a stressz, a túlzott 

aggodalmak vagy a túlterheltség jeleit, és nem 

szabad figyelmen kívül hagyni azokat. A kihívást 

jelentő helyzeteket vagy érzéseket — amennyire 

csak lehetséges — a munkatársaknak meg 

kell beszélniük kollégáikkal, felettesükkel vagy 

barátaikkal. A stressz, a szorongás és a kiégés a 

leggyakoribb problémák, amelyek a kortársképzési 

munka során jelentkezhetnek. Jóllétének 

felméréséhez az interneten ingyenesen elérhető 

eszközöket is lehet használni (pl. kiégési önteszt, 

szorongásos önteszt, stressz önteszt). Ne szabad 

azonban elfelejteni, hogy ezek a tesztek nem 

helyettesíthetik a megfelelő, szakszerű diagnózist, 

és kezelje őket óvatosan.

Az egyik legnagyobb kihívás, de egyben 

nagyon fontos gyakorlat, hogy ne vigyünk haza 

munkát. Biztosítani kell, hogy a társainkkal való 

kapcsolatunkban világos határokat szabjunk, 

és hogy legyen helye a saját magánéletünknek. 

Számos olyan tevékenység is rendelkezésre áll, 

amellyel kitisztíthatjuk elménket: a frusztrációknek 

a kollégákkal való közös levezetésen át a 

sportolásig, a meditáció gyakorlásáig vagy 

egyszerűen csak a zenehallgatásig. A szervezeten 

belüli rendszeres szupervíziós ülések szintén 

hasznosak44.

44 Az öngondoskodási tevékenységekre és gyakorlatokra találhat néhány példát a következő weboldalon, School of Social  

 Work. Self-Care Exercises and Activities. Buffalo, NY; University at Buffalo, undated.

  https://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit/self-care-assessments-exercises/exercises-and-

 activities.html

https://opa.hhs.gov/sites/default/files/2020-07/referrals_and_linkages_to_youth_friendly_health_care
https://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit/self-care-assessments-exercises/exercises-and-activities.html
https://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit/self-care-assessments-exercises/exercises-and-activities.html
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3.1.1. Bevezetés: Miért 
fontos a médiával való 
kommunikáció  
A mainstream média csatornákkal (azaz 

a nyomtatott, rádiós, televíziós és online 

hírcsatornákkal, portálokkal és csatornákkal) 

való kommunikáció nemcsak az érdekvédelmi 

szervezetek és a kommunikációs szakértők, 

hanem az egészségügyi szolgáltatók, az ifjúsági és 

kortárssegítők, valamint a fiatalokkal foglalkozó 

tudományos kutatók számára is elengedhetetlen. 

Bár sokan (különösen a fiatalok) úgy vélik, hogy a 

közösségi média teljesen felváltotta a mainstream 

médiát, ez korántsem igaz. Az Eurostat adatai 

szerint egy átlagos európai polgár naponta 219 

percet tölt tévénézéssel45.

Bár a média színtere a felismerhetetlenségig 

megváltozott az elmúlt 20 évben, a mainstream 

média jelen van a napi életben, ahogyan az írott 

újságok a rádió megjelenése után is megmaradtak, 

és a rádió a televízió megjelenését is túlélte. Amit 

látunk, az a közösségi média és a mainstream 

média összeolvadása, ami új kihívásokat és 

lehetőségeket teremt. 

Amnnyiben Te, illetve szervezeted azon dolgozik, 

hogy a társadalom megváltoztassa a kábítószer-

fogyasztó fiatalok megítélését, ha azt szeretnéd, 

hogy több támogatást kapjanak a bizonyítékokon 

alapuló, az életkorra és a nemekre érzékeny 

45 Stoll J. Daily television viewing time in European countries 2019. Hamburg; Statista, 24 August 2021.  

 https://www.statista.com/statistics/422719/tv-daily-viewing-time-europe/

3. FEJEZET 

A média és 
a videós 
érdekérvényesítő 
kampányok 
alkalamazása a 
fiatalokkal történő 
munka során 

3.1. Hogyam 
kommunikáljuk       
a médiával?
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egészségügyi és szociális/ártalomcsökkentő 

szolgáltatások, ha olyan drogpolitikát szeretnél, 

amely a bizonyítékokra és az emberi jogokra 

épül, nem pedig az elavult hatalmi struktúrákra, 

előítéletekre és egyenlőtlenségekre,  akkor 

szükségszerűen eljön az idő, amikor el kell 

juttatnod az üzeneted a mainstream médiát 

fogyasztó emberekhez. Az ifjúságsegítőknek túl 

kell lépniük azon, hogy csak szolgáltatásokat 

nyújtsanak a fiataloknak - a társadalmi és politikai 

környezet megváltoztatásán kell dolgozniuk, elő 

kell mozdítaniuk, hogy a fiatalok hallathassák a 

hangjukat a közösségi színtereken. 

Ehhez nem csak a média működésének 

ismeretére van szükség; az olyan eszközök, 

mint a sajtóközlemények ismerete és 

az interjúhelyzetekben való meggyőző 

fellépéshez szükséges készségek egészen más 

gondolkodásmódot igényelnek, mint amit a 

mindennapi vagy tudományos kommunikáció 

során használunk. Amit tennünk kell, az annak a 

kommunikációs gondolkodásmód újratanulása, 

ahogyan a diákokat és a szakembereket arra 

nevelik, hogy munkájukról kommunikáljanak. 

A tudományos előadások kifinomult, árnyalt, 

a valóság összetettségét megragadni kívánó, 

az adataink megbízhatóságával kapcsolatos 

kételyeinket tükröző, árnyalt előadásmódja ritkán 

fog működni a médiakommunikációban. Meg 

kell tanulnunk egy új, egyszerű, koncentrált és 

magabiztos kommunikációs módot.

A kézikönyv ezen része szociológiai és pszichológiai 

kutatások alapján készült, de nem tudományos 

szöveg. Olyan emberi jogi jogvédők írták, akik két 

évtizede dolgoznak a kábítószer-politikai reform 

területén, és széles körű tapasztalatot szereztek 

a médiakommunikációban. A szerző a civil 

társadalom szemszögéből levont tanulságokat 

felhasználva gyakorlati útmutatást ad arra 

vonatkozóan, hogyan fejlesztheti kommunikációs 

készségeit, és hogyan értheti meg jobban a média 

működését.

3.1.2. Hogyan 
készítsünk erős 
médiaüzeneteket 
Ha szeretnéd átlátni, hogyan kell a hatékony 

médiakommunikációt felépíteni, képzelj el egy 

piramist (lásd az 5. ábrát), amelynek alján az 

egyértelmű érdekérvényesítő célok állnak. Ha már 

elkészítetted az érdekérvényesítési tervedet, és 

tudod, hogy milyen célcsoportot szeretnél elérni 

és milyen hatást szeretnél elérni a fellépéseddel, 

akkor a legfontosabb dolog, amire szükséged van, 

az erős, “ragadós” médiaüzenetek. Ne feledd: a jó 

kommunikációs készségek és eszközök nagyon 

fontosak, de nem helyettesíthetik az erőteljes 

üzeneteket!

https://www.statista.com/statistics/422719/tv-daily-viewing-time-europe/
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A médiaüzenet egy egymondatos, tömör 

nyilatkozat, amely világosan megfogalmazza a 

célokat és felkelti a közvélemény érdeklődését. Ez 

azt jelenti, hogy az üzenetnek a következőkre kell 

törekednie:

1. Légy tömör: gyakorolnod kell, hogyan tudod 

egyetlen mondatba sűríteni annak lényegét, 

amit a közönségvel közölni szeretnél. Ez 

lehet egyszerű vagy összetett mondat, de 

ne feledd: minél összetettebb gondolatokat 

szeretnél belevinni az üzenetedbe, annál 

nagyobb esélyt adsz arra, hogy az emberek 

félreértelmezzék vagy félreértsék azt! Jobb, 

ha egyszerű maradsz; ha túl sok mindent 

akarsz elmondani egy mondatban, akkor 

fontold meg, hogy két mondatra bontod az 

üzenetet;

2. Írd le, hogy mit szeretnél elérni: azaz milyen 

pozitív hatást szeretnél elérni (legyen 

az a törvények, politikák, az emberek 

viselkedésének megváltoztatása stb.);

3. Légy világosan érthető: ügyelj arra, hogy 

üzeneted ne legyen félreérthető vagy 

homályos azok számára, akiknek nincs 

előzetes tudásuk/tapasztalatuk általad 

megjelölt területen; és,

4. Légy érdekes: ha az üzeneted unalmas, és 

nem vonzza a kíváncsi tekinteteket, vagy 

nem eredményez szemöldökfelhúzást, 

akkor biztosan nem lesz hatékony (később 

tárgyaljuk, hogyan biztosíthatja, hogy az 

emberek érdeklődjenek az üzenete iránt).

Ha sikereket szeretnél elérni a 

médiakommunikációban, ezek az üzenetek lesznek 

azok a téglák, amelyekre kampányaid építed. Csak 

akkor tudsz házat építeni, legyen az kicsi vagy 

nagy, ha a ház alapja stabil, megingathatatlan, 

és a téglák stabilak, szorosan egymásra vannak 

rakva. Ha a téglák puhák, ha az alagsor ingatagnak 

bizonyul, a ház össze fog omlani, akárcsak 

a mesebeli két disznó háza, akik szalmából 

és botokból építettek kunyhókat. És ha jön a                                                                                                                  

farkas — egy ellenséges újságíró vagy ellenfél -, 

akkor egy csapással (vagyis az üzeneted 

elferdítésével vagy cáfolatával) könnyen szét 

tudja bontani a kommunikációt. Vagy ami még 

rosszabb, a kommunikáció hatástalan lesz, mert 

a) nem lesz semmilyen hatással a közönségedre; 

vagy b) az üzenet el sem jut a közönségedhez, mert 

a média nem találja hírértékűnek és érdekesnek.

5. ábra A hatékony médiakommunikáció felépítése

3.1.3. Miért kihívás 
átadni egy üzenetet? 
Először is, sokkal többen vannak azok, akik 

megpróbálják eladni az üzeneteiket a médiának, 

mint azok, akik megveszik azokat (vagyis az 

újságírók és riporterek, akiknek az a dolguk, 

hogy cikkeket írjanak és riportokat készítsenek a 

nagyközönség számára). 2015-ben körülbelül 306 

500 ember dolgozott a marketing és a PR (PR) 

területén, míg az újságírók száma tízszer kevesebb 

volt (33 000)46. Ez azt jelenti, hogy hatalmas 

verseny folyik azok között, akik megpróbálják 

elérni, hogy a média eljuttassa üzeneteiket a 

nyilvánossághoz. A médiumok nem tudnak 

mindenről beszámolni — fontossági sorrendbe 

kell állítaniuk és ki kell választaniuk azokat az 

üzeneteket, amelyek megítélésük szerint a 

legérdekesebbek és legfontosabbak az olvasóik/

nézőik számára. A legtöbb média profitorientált 

vállalkozás; mérlegelniük kell, hogy az emberek 

mennyire érdeklődnek a híreik iránt, és nem 

mérlegelhetik csak az események társadalmi vagy 

tudományos jelentőségét. Ha a médiát szeretnéd 

felhasználni üzeneted átadására, akkor érdemes 

részt venned ebben a versenyben.

Könyvükben, “A tudás illúziója: Miért nem 

gondolkodunk soha egyedül “ (‘The Knowledge 

Illusion: Why We Never Think Alone’) Steven 

Sloman és Philip Fernbach egy érdekes példán 

keresztül magyarázza el, hogy miért jelent ez 

kihívást47. 1990-ben Elizabeth Newton kísérletet 

végzett a Stanford Egyetemen. Diákokat osztott 

két csoportba. Az egyik csoportnak egy jól ismert 

dal (például a “Boldog születésnapot”) ritmusát 

kellett lekoppintania egy másik személynek, 

akinek nem volt előzetes tudása arról, hogy az 

illető milyen dalt fog lekoppintani. A hallgatóknak 

ki kellett találniuk a dalt. A kopogtatóknak meg 

kellett jósolniuk annak az esélyét, hogy a hallgató 

kitalálja a dalt. Úgy tűnt, hogy a kopogtatók 

túlbecsülték annak tényleges esélyét, hogy a 

hallgatók kitalálják a dalt. A kopogtatók 40-ből 

1 alkalommal értették meg az üzenetüket, de azt 

hitték, hogy 2-ből 1 alkalommal értették meg az 

üzenetüket. 

Miért becsülték túl az esélyeket a dobolók? A 

válasz egyszerű: mert miközben a dalt kopogtatták, 

belülről hallották a dalt. Mintha egy titkos 

füldugóból hallgatták volna. De a hallgatók nem 

hallották a dalt - csak egyfajta bizarr morze-kódot 

hallottak. Mit tanulhatunk ebből a kísérletből? 

Sloman és Fernbach szerint a fő tanulság az, hogy 

azok az emberek, akik ismernek valamit, nehezen 

tudják elképzelni, milyen volt, amikor még nem 

ismerték azt a dolgot. Amikor meg szeretnénk 

magyarázni valamit, amit az emberek nem 

ismernek, az ő nézőpontjukból kell ezt megtenni. 

Lehet, hogy azt gondolja, hogy a médiaüzenete 

hangos és tiszta, mert a fejében úgy hangzik, 

mint egy gyönyörűen megkomponált opera, de az 

emberek csak egy kaotikus zajt hallanak.

A szerzők azt is kifejtik, hogy az emberek 

hajlamosak azt hinni, hogy sokkal többet 

tudnak a valóságról, mint amennyit valójában 

tudnak; a legtöbb ember hajlamos arra, hogy az 

értékrendje és a közösség csoportgondolkodása 

szerint hozzon döntést, és nem veszi figyelembe 

az okokat és a következményeket. A legtöbb 

embernek nagyon felületes ismeretei vannak a 

körülöttünk lévő valóságról, amit az befolyásol, 

amit mások gondolnak. Néha a legfelületesebb 

ismeretekkel rendelkező emberek rendelkeznek 

a legnagyobb önbizalommal, amikor vitába 

szállnak a kommentszekcióban. Ennek oka a 

Dunning-Kruger-effektus: az a kognitív torzítás, 

amely szerint az alacsony képességű emberek 

túlbecsülik képességeiket (lásd a 6. ábrát)48. A 

tudatlan emberek általában nem ismerik saját 

tudatlanságukat.

46 News Leaders Association (2015). 2015 Census. Columbia, MO; Missouri School of Journalism. 

 https://members.newsleaders.org/diversity-survey-2015

47 Sloman S, Fernbach P. (2017). The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone. Riverhead Books. 

48 Kruger J, Dunning D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to 

 inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121–1134. 

 https://doi.org/10.1037//0022-3514.77.6.1121

https://members.newsleaders.org/diversity-survey-2015
https://doi.org/10.1037//0022-3514.77.6.1121
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2. VÁRATLANSÁG — az üzeneteknek meg 

kell sérteniük az emberek elvárásait, ezért 

gondoljon arra, amit az emberek nem tudnak;

3. KONKRÉT KÉPEK — a ragadós ötletek 

tele vannak konkrét képekkel, értelmes 

információkkal, és nem elvont gondolatokkal;

4. HITELESSÉG — nem feltétlenül szavahihető 

adatok, hanem inkább a “próbáld ki, mielőtt 

megveszed” filozófia az ötletek világában;

5. ÉRZELMEK — úgy vagyunk bedrótozva, hogy 

az emberekért érezzük a dolgokat, nem pedig 

az elvont dolgokért; és,

6. TÖRTÉNETEK — a történetek 22-szer 

emlékezetesebbek, mint a tények.

3.1.4. Mitől lesz 
a médiaüzenet 
maradandó? 
Ha a médián keresztül szeretnénk oktatni 

a többnyire tudatlan és/vagy érdektelen 

közönséget, olyan üzenetekre van szükségünk, 

amelyek felkeltik az emberek figyelmét, és 

megkérdőjelezik a valóságról alkotott képüket — 

segítenek nekik elsajátítani azt, amit tudni vélnek. 

Ahogy Chip és Dan Heath, a “Made to Stick” 

című bestseller szerzői elmagyarázzák nekünk, 

olyan üzenetekre van szükségünk, amelyek 

“ragadósak”49.   A ragadós ötletek legjobb példái 

a városi folklórból, például a városi legendákból 

származnak, amelyeknek gyakran semmi közük 

a valósághoz. Ilyen például a csokoládéba rejtett 

borotvapengék és a Halloween alkalmából 

osztogatott cukorkák. Vagy a tűszúrásos 

támadás: hogy a HIV-fertőzöttek megtámadnak 

embereket, és megpróbálják megfertőzni őket 

a vírussal. Mindkét történet alaptalan és hamis. 

Mégis hihetetlen népszerűségre tettek szert. Mi a 

magyarázat?

A könyv szerzői 6 olyan jellemzőt sorolnak fel, 

amelyek minden ragadós ötletben közösek:

1. EGYSZERŰSÉG — az emberek hajlamosak 

megjegyezni és megérteni egy-egy egyszerű 

üzenetet, a bonyodalmak nélkül félúton van a 

siker felé;

6. ábra Dunning-Kruger hatás

100%

Ö
n

b
iz

a
lo

m

Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one‘s 

own incompetence lead to inflated self-assessments 

Kruger J, Dunning D. (1999)

0%

Semmi Tapasztalat Szakértő

49 Heath C, Heath D. (2011). Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die. Random House.

Ez az ellenszere a városi legendáknak, amelyek 

megbélyegzik a drogfogyasztó fiatalokat. Pozitív, 

felemelő történetekre van szükségünk, amelyek 

inspirálják és mozgósítják az embereket. Példák 

az ilyen történetekre:

 — A kihívás-cselekmény: a főhős legyőzi a 

kihívásokat és sikerrel jár (pl. a bibliai történet, 

amelyben a fiatal és kicsi Dávid legyőzte 

Góliátot, az óriás harcost).

 — A kapcsolati cselekmény: az emberek között 

olyan kapcsolat alakul ki, amely áthidal egy 

szakadékot (pl. Rómeó és Júlia).

 — A kreativitási cselekmény: az emberek egy 

régi rejtélyt oldanak meg, vagy innovatív 

módon támadnak meg egy problémát (pl. 

Mission Impossible).

Nyitott szemmel kell figyelnünk az ilyen emberi 

történetekre a közösségünkben, amelyek 

megkérdőjelezik a mítoszokat és tévhiteket a 

nyilvánosság körében. Ezeket referenciapontként 

kell használnunk a kommunikációnkban, amikor 

megpróbáljuk elmagyarázni az üzeneteinket olyan 

embereknek, akik semlegesek vagy ellenségesek 

az ügyünkkel szemben. Az első 5 alapelvet az 

egymondatos médiaüzeneteinkre is alkalmazni 

kell: amikor üzeneteket dolgozunk ki, próbáljuk 

meg kipipálni a dobozokat.

3.1.5. A médiaüzenetek 
típusai  
A médiaüzeneteknek három alaptípusa létezik, 

és mindegyiket hasznos észben tartani, hogy a 

megfelelő kontextusban tudjuk használni ezeket. 

1. A tény/eredmény üzenet egy tényt közöl, és 

bemutatja ennek a ténynek az eredményét: 

“Évente több millió embert kriminalizálunk 

drogfogyasztás miatt, ami egy nagyon 

költséges beavatkozás, emellett nem 

csökkenti a drogfogyasztást, hanem a fiatalok 

kevésbé biztonságos drogfogyasztását 

eredményezi.”

2. A probléma/megoldás üzenet akkor 

használható, ha megoldást szeretnél 

javasolni egy társadalmi problémára: “A 

fiatalok kriminalizálása nagyon költséges 

és hatástalan, dekriminalizálnunk kellene 

a kábítószer-használatot, és helyette az 

ártalomcsökkentésre kellene fordítanunk 

erőforrásainkat”.

3. Amikor pedig egy ügy érdekében szeretnéd 

mozgósítani az embereket, akkor a 

“cselekvésre felhívó” üzeneteket használd: 

“Hívja fel ma a képviselőjét, és kérje meg, 

hogy szavazza meg a dekriminalizációs 

törvényjavaslatot, hogy véget vessenek a 

fiatalok hatástalan büntetésének!”.

Ha sikeresek szeretnénk lenni a médiakampányok 

szervezésében, interjúk adásában vagy 

sajtóanyagok megírásában, akkor először is ki 

kell dolgoznunk néhány, a fentiekhez hasonló 

üzenetet, és ezeket kell téglának vagy panelnek 

kell használnunk. Mielőtt megalkotja üzeneteit, 

tegyél fel magadnak három kérdést:

 — Mit akarok elérni? — a szalagcímet, amelyet a 

sajtóban szeretne látni; a cselekvést, amelyet 

az emberektől/döntéshozóktól várszi; hogy 

az emberek úgy érezzék, hogy személyesen 

érintettek;

 — Mit nem tudnak az emberek? — meglepő 

tények, amelyek megkérdőjelezik a 

hiedelmeket/előítéleteket; és,

 — Mire van szüksége a célközönségnek? — 

közös értékek védelmére; érezni akarják, hogy 

tetteik fontosak.

3.1.6. Szlogenek               
kontra üzenetek  
Sokan nem látják a különbséget egy szlogen és 

egy médiaüzenet között, pedig van különbség. 

A “szlogen” szó a skót gael nyelvből származik, 

jelentése “csatakiáltás”. Mint ilyen, cselekvésre 

való felhívást fejez ki. Ez egy rövid, erőteljes mondat 

egy olyan csatáról, amelyet most azonnal meg 

akar vívni. Ha médiakampányt szervez, szüksége 

lesz egy erős szlogenre, de ez nem helyettesíti a 

szlogenjét kidolgozó médiaüzeneteket. Például: 

szlogen: “Támogass, ne büntess!” Üzenet: “A 

kábítószer-fogyasztásért való büntetés arra 
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néhány perc alatt felhoznak, és a legtöbbjük igaz, 

legalábbis egyes médiumok és újságírók esetében.

Fel kell tennünk a kérdést: mire/miért használják 

az emberek médiát? Az optimista nézet szerint 

a média feladata egyszerűen az információ 

feldolgozása és az üzenetek átadása; a valóságról 

való felvilágosítás; a közvélemény felvilágosítása. 

Egy pesszimistább nézet szerint azonban az 

emberek nem egyszerűen információszerzésre és 

tanulásra használják a médiát. Inkább törzsi alapon 

vesznek részt a médiában: nem azt akarják, hogy 

nézeteiket megkérdőjelezzék, hanem azt, hogy 

megerősítsék azokat. Azt akarják, hogy a média 

pozitív visszajelzést küldjön nekik arról, hogy a 

valóságról alkotott tudásuk és felfogásuk helyes. 

Ez az oka annak, hogy a média (és a közösségi 

média) gyakran visszhangkamrákat hoz létre, 

ahol az emberek szívesen hallgatják a hasonlóan 

gondolkodó, világnézetüket osztó embereket.

Az idegtudomány szerint az agy dopamint, az 

örömhormont szabadít fel, amikor nézeteinket 

megerősítik, és evolúciós terv, hogy “alternatív 

tényeket” keressünk, amikor nézeteinket 

kényszeríti az embereket, hogy elrejtőzzenek 

és magas kockázatú magatartásformákba 

kezdjenek, ahelyett, hogy segítséget keresnének, 

ezért büntetés helyett szociális és egészségügyi 

támogatást kell nyújtanunk.”

3.1.7. Mi a probléma a 
médiával? 
A következő részben arra fogunk összpontosítani, 

hogyan használhatja a mainstream médiát arra, 

hogy eljuttassa üzeneteit a célközönséghez. A 

társadalmi változásokért dolgozó szakemberek és 

aktivisták gyakran nagyon negatívan viszonyulnak 

a médiához. Amikor a képzési rendezvényeken 

arra kérjük az embereket, hogy sorolják fel 

a médiával való együttműködés problémáit, 

több kéz azonnal felemelkedik: “A média 

szenzációhajhász”; “A média nem érdeklődik”; 

“Az újságírók műveletlenek”; “Azt hiszik, hogy 

mindent tudnak, pedig nem tudnak semmit”; és 

“Az újságírók nem tényszerűek/pontosak”. Ezek a 

szokásos vádak, amelyeket a legtöbb csoportban 

megkérdőjelezik. Ez egy negatív visszacsatolási 

hurkot hoz létre. Az emberek nemcsak a drogoktól, 

hanem az értelemtől is függővé válnak: végül 

is “okot” és “értelmet” kereső lények vagyunk, 

akik egyszerű megoldásokat szeretnének látni 

az összetett problémákra. Ez legalább részben 

megmagyarázza, hogy miért működik a média 

olyan bosszantó módon; a szenzációhajhászás, 

az elfogultság, a felszínesség. Sajnos a média 

működésén éppúgy nem tudunk változtatni, 

mint ahogy az elménk működésén sem. De ha 

jobban megszervezzük a médiamunkánkat, és 

kifejlesztünk néhány új készséget és képességet, 

akkor a legjobbat hozhatjuk ki belőle.

3.1.7.1. Együttműködés a 
médiával: 10 tipp a civil 
szervezetek számára 
1. TIPP: 

ISMERD MEG A HELYI MÉDIÁT! Tanulmányozd 

a médiát a lakóhelyeden: kik azok az újságírók és 

riporterek, akik foglalkoznak a témáddal? Melyek 

azok az újságok, rádiók és televíziós csatornák, 

amelyek a legtöbb embert elérik? Milyen közön-

séget szolgálnak ki, milyen világnézet, ideológia 

áll mögöttük? Hogyan foglalkozik a média a té-

máddal? Egyes szervezetek megengedhetik ma-

guknak, hogy médiafigyelő szolgáltatásért fizet-

nek, amely időszakos jelentéseket küld egy adott 

téma vagy kulcsszó médiabeszámolóiról. Ha saját 

magad vállalod a kutatást és a feltérképezést, a 

legfontosabb mozzanat az összehasonlítás és az 

elemzés legyen.

2. TIPP: 

LÉGY ELÉRHETŐ! Ha az újságírók információs 

forrásközpontjává szeretnél válni, akkor szinte 

bármikor — esténként és hétvégén is — fogadnod 

kell az újságírók hívásait. Legyél elérhető, amikor 

szükségük van rád, ne csak akkor, amikor neked 

szükséged van rájuk! Gondold át, hogy munkád 

releváns-e egy adott média számára, és ha igen, 

miért.

3. TIPP: 

TUDJ ARRÓL, AMI A SAJÁT A SZERVEZETED-

BEN HÍRÉRTÉKŰ! Ahhoz, hogy releváns forrás 



3.
 F

E
JE

Z
E

T 

80 81

A
 M

É
D

IA
 É

S 
A

 V
ID

E
Ó

S 
É

R
D

E
K

É
R

V
É

N
Y

E
SÍ

TŐ
 K

A
M

PÁ
N

Y
O

K
 A

LK
A

LA
M

A
Z

Á
SA

 A
 F

IA
TA

LO
K

K
A

L 
TÖ

R
TÉ

N
Ő

 M
U

N
K

A
 S

O
R

Á
N

 

9. TIPP: 

GALVOKITE STRATEGIŠKAI! Negalite kreiptis į 

visas žiniasklaidos priemones, o kartais negalite 

patenkinti visų žiniasklaidos užklausų. Strategiškai 

apgalvokite, kur norite skelbti informaciją: kas yra 

jūsų auditorija ir kokias žiniasklaidos priemones jie 

vartoja.

10. TIPP: 

KÉSZÜLJ FEL EGY ESETLEGES VÁLSÁGRA! Meg 

kell védened a szervezeted hitelességét/imázsát, 

és a válsághelyzet bekövetkezésekor kordában 

kell tartanod a károkat, valamint gyors, megbízha-

tó és hiteles tájékoztatást kell nyújtanod az érdek-

lődő közönségnek a kérdésről.

3.1.7.2. Hogyan                 
adjunk interjút? 
Egy riport általában három részből áll: a) a riporter 

elbeszélése; b) a Te üzeneted; és c) az ellenfél 

üzenete. Ha elkerülöd az interjúadást, akkor a 

vitában csak az ellenfelednek lehet hangja. A 

riporterek általában jobban tudósítanak azokról, 

akik beszélnek velük. Általános tanácsként tehát 

azt lehet mondani, jobb, ha akkor adsz interjút, 

amikor felkérnek erre. Amikor egy riporter felhív, 

ne felejtsd el feltenni a következő kérdéseket: 

Mi a neve? Tudna mesélni a történetről? Kivel 

készít még interjút? Milyen formátumú a riport? 

Mire van szüksége tőlem? Mikor jelenteti meg/

közvetíti a cikket? Mindezek az információk 

hasznosak lesznek a jövőben a tudósítás nyomon 

követéséhez.

Amikor információt adsz át egy újságírónak, 

négy lehetséges attribúciós szint van, amelyet az 

újságíró használhat:

1. Nem hivatalos: szigorúan véve az újságíró nem 

használhat fel nem hivatalos információkat 

a hírben. CSAK akkor ossz meg ilyen típusú 

információt, ha megbízol az újságíróban! DE 

néha a szerkesztő felülbírálhatja az újságírót! 

2. Háttérinformáció: az információ felhasznál-

ható, de a forrást nem lehet megnevezni vagy 

idézni. 

maradj, tudnod kell, milyen exkluzív hírekkel szol-

gálhatsz a médiának. Minden hírértékű lehet ami 

új, más, érdekes, emberi dimenzióval rendelkezik 

(valódi nevek), tágabb — nemzeti vagy nemzet-

közi — kontextusban fontos, trendeket mutat, 

statisztikákat közöl, eredményeket hoz. Csele-

kedj úgy, mint egy riporter; mindig keress sztorit 

a szervezetedben (ugyanakkor figyelj arra, hogyan 

tudod megvédeni a fiatalok magánéletét és ki-

szolgáltatottságát, akiknek gyakran nincs világos 

elképzelésük a médiában való megjelenés lehet-

séges következményeiről). Tarts rendszeres/in-

formális tájékoztatókat, és maradj kapcsolatban a 

legfontosabb újságírókkal.

4. TIPP: 

KÉSZÍTS MÉDIA KAPCSOLATI LISTÁT! Le-

gyen listád az összes releváns médiumról és 

újságíróról, akik (potenciálisan) foglalkozhat-

nak az ügyeddel: nevek, e-mail címek, telefon-

számok. Megbízhatsz egy önkéntest vagy gya-

kornokot is, hogy rendszeresen frissítse ezt a 

listát; egy jól frissített lista nagy értéket képvisel.

5. TIPP: 

ÁLLÍTS FEL A HÁZIRENDET! Tudnod kell, hogy a 

szervezetednél ki milyen témákról beszél. 

6. TIPP: 

KERESD HATÉKONYAN A MÉDIÁT! Készíts in-

formációs csomagokat, amelyek tartalmazhatnak: 

sajtócsomagokat háttéranyagokkal; adatlapokat; 

kérdés- és válaszlapokat (Q&A); fényképeket; 

életrajzokat; beszédeket; idézeteket; statisztiká-

kat; grafikonokat; jelentéseket; összefoglalókat; a 

szakértők listáját.

7. TIPP: 

KERESS EMBERI KAPCSOLATOKAT! Az újság-

írók is emberek. Ugyanúgy szükségük van part-

nerségre, mint nekünk. A hosszú távú kapcsolatok 

hosszú távú sikert jelentenek.

8. TIPP:

LÉGY HITELES! Soha ne hazudj egy újságírónak! 

Még akkor sem, ha nem tudod a választ egy kér-

désre. Mondd azt, hogy később utánanézel, vagy 

add meg egy másik szakértő elérhetőségét — de 

ha olyasmit mondasz, amiben nem vagy biztos, az 

örökre árt a hitelességednek.

3. Név nélkül: az elmondottakat lehet  idézni, 

de a nyilatkozó személyének megnevezése 

nélkül (helyette pl. “egy kutató”, “egy 

közhivatalnok” stb.).

4. Jegyzőkönyv szerint: minden, amit mond, 

név szerint idézhető; a riporternek konkrétan 

meg kell adni, hogyan szeretné, hogy 

azonosíthassák! (pl. igazgató, aktivista, 

ifjúságsegítő stb.).

Az időzítés nagyon fontos lehet a médiával való 

együttműködés során. Az újságírók általában 

szoros határidőkkel dolgoznak, de ez attól függően 

változik, hogy milyen típusú médiumoknak 

dolgoznak (például egy hetilapnak heti határidős 

a megjelenése; egy televíziós csatorna esti 

híradója azonnali, azaz 2-3 órán belüli tudósításra 

törekszik). Célszerű egy kis időt szánni az interjúra 

való felkészülésre. Tölts el egy kis időt a csapattal, 

és ötleteljenek a legvalószínűbb és potenciálisan 

ártalmas kérdésekről — és teszteld magad, hogy 

tudsz-e válaszolni rájuk! De ne próbálj meg 

mindent fejben tartani (pl. adatok, statisztikák), 

mert lefagyhatsz. Koncentrálj a fő üzenetekre!

Vannak, akik szeretik megkérni az újságírókat, 

hogy a teljes cikket küldjék el nekik a publikálás 

előtt. Ugyanakkor nincs olyan törvény vagy 

szabály, amely erre kötelezné az újságírót. 

Egyesek még meg is sértődhetnek, ha ehhez 

valaki ragaszkodik. Jobb taktika, ha felajánlod az 

újságírónak, hogy szívesen átolvasod a cikk azon 

részeit, ahol Téged idéz, és ahol az ügyeddel 

foglalkozik. Ha így fogalmazod meg a dolgot, 

sokszor kiderülhet, hogy az újságírók hálásak 

lesznek ezért a segítségért! Ugyanez vonatkozik 

az interjú előtti kérdésfeltevésre is: egyetlen 

szakmai szabály sem kötelezi az újságírókat 

arra, hogy ennek eleget tegyenek. Mi több, még 

ha el is küldenek egy kérdéssort, a helyszínen 

is feltehetnek további kérdéseket. Próbálj meg 

lazítani: nem tudsz minden kérdésre felkészülni. 

Mindig marad némi bizonytalanság.

Ha azt gyanítod, hogy az újságíró ellenségesen áll 

a témához, vagy a szervezethez, amit képviselsz, 

akkor érdemes az interjút rögzíteni, és ha az derül 

ki, hogy a felismerhetetlenségig eltorzították a 

mondanivalót, közzé lehet tenni az eredeti, vágatlan 

verziót, és meg lehet kérni, hogy vonják vissza a 

hamis riportot. Egy másik módja az ellenséges 

riporterekkel való bánásmódnak, ha korlátozzuk 

az interjú idejét: meg kell előre mondani, hogy 

csak 5-10 perced van rá. Ha így teszel, nem tudnak 

egy órán át kínozni témafüggetlen kérdésekkel.

3.1.7.3. Proaktív 
eszközök a médiában 
Számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek 

segítségével hatékonyan lehet üzeneteket küldeni 

a média felé. Nagyon fontos azonban, hogy a 

konkrét helyzethez és kontextushoz igazodva a 

rendelkezésre álló legjobb eszközt válasszuk. Ezért 

érdemes néhány kérdést feltenni, mielőtt eldöntöd, 

hogy melyik eszközt szeretnéd használni: Van 

valami “újdonság” a történetemben? Van benne 

valami szokatlan vagy váratlan? Érdekelné-e ez 

bárkit is a saját szerveztemen kívül? Érdekelne ez 

valakit egyáltalán?

Az egyik leggyakoribb alkalmazott eszköz media 

üzenetek továbbítására a sajtótájékoztató. 

Ezt csak nagyobb események, bejelentések 

és közlemények közlésére szabad használni, 

különösen akkor, ha részletes párbeszédre van 

szükség az újságírókkal. Ha nincs hír, a hitelesség 

sérül. Jóval az esemény előtt küldj meghívót a 

médiának. A meghívó főcímének szinte “harsognia”  

kell — ami megragadja az üzenetet olvasó újságíró 

figyelmét. A legjobb időpont egy sajtótájékoztató 

megszervezésére a 10-12 óra; a legjobb a keddtől 

csütörtökig terjedő időszakban — de érdemes 

utnanézni, hogy az milyen más helyi események 

zajlanak a tervezett időpontban, és szükség esetén 

állj készen az időpont módosítására!

Ha sajtótájékoztatóra hívod az újságírókat, 

próbálj meg rágcsálnivalót és üdítőt biztosítani. 

Az eseményt egy sajtóreferensnek, vagy a 

munkatársaid közül valakinek, esetleg egy baráti 

szakembernek/újságírónak kell megnyitnia és 

moderálnia. A megnyitót egy vagy két rövid, 

egyenként legfeljebb 5-8 perces beszéd kövesse, 

amelyek után következhetnek a kérdések és 
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írnál meg, ha újságíró lennél. És ez a lényeg: ha jó 

sajtóközleményt szeretnél írni, akkor azt úgy kell 

megtenned, hogy egy újságíró számára könnyű 

legyen hírt közlő cikké alakítani. Ez azt jelenti, hogy 

nyelvtanilag többes szám első személy helyett 

(“Büszkén jelentjük be, hogy...”), egyes szám 

harmadik személyben (“Az Ifjúságért Egyesület 

büszkén jelenti be, hogy...”) kell megfogalmazni a 

szöveget.

Használd a piramis felépítést az összeállítás során: 

az első bekezdésben a fő hír, majd a második 

bekezdésben a fontos információk, a harmadik 

bekezdésben egy idézet, végül pedig a szervezetről 

szóló rövid ismertető/háttér-információ. A 

sajtóközlemény fejlécében használhatod a 

szervezet logóját. A főcím a sajtóközlemény 

kulcsfontosságú része: meg kell ragadnia az 

újságírók figyelmét, akik több sajtóközleményt 

böngésznek az e-mail postafiókjukban. Egy 

unalmas, száraz főcím eltemetheti az egyébként 

izgalmas információkat. A jó főcím kevesebb mint 

10 szóból áll, de választ ad az öt legfontosabb 

kérdésre: Ki, mit, mikor, hol és miért.

A sajtóközlemény főcíme alatt (vagy fölött) jelezd, 

hogy szeretnéd-e, ha a média azonnal (“Azonnali 

közzétételre!”), vagy csak egy bizonyos időpont 

után használná fel (például, ha a tervek szerint 

február 1-jén, 11 órakor jelenik meg a jelentés, írja 

azt, hogy “Február 1-jén 11 óráig zárolva”).

Ne feledd, hogy a sajtóközlemény nem egy regény: 

a legfontosabb információkkal kell kezdened, és 

innen haladni a kevésbé lényeges információk 

felé. A sajtóközleményben egyszerű, érthető 

nyelvet kell használni; kerülni kell a tudományos 

vagy bürokratikus szakzsargont/akronimákat 

és a hosszú mondatokat. Miután elküldted a 

sajtóközleményt a médiakapcsolati listán szereplő 

személyeknek, javasoljuk, hogy hívj fel néhány 

jelentősebb újságírót, hogy teszteld, megkapták-e 

a közleményt, megértették-e annak jelentőségét, 

és szeretnének-e tudósítani róla.

válaszok. Az esemény teljes hossza ne haladja 

meg a 45 percet. A sajtóesemény kiváló alkalom 

egy sajtóanyag terjesztésére: adatlapokkal, 

háttéranyagokkal, idézetekkel, fényképekkel, 

grafikonokkal stb. A tájékoztató után ne felejtsd 

el megküldeni az anyagokat e-mailben azoknak, 

akik nem jöttek el. A sajtótájékoztató sikerét NEM 

a megjelent újságírók száma, hanem a tudósítások 

száma jelenti.

Ha egy fontos fejleményt szeretnél közölni, 

de nem olyan jelentős eseményről van szó, 

amely interaktív párbeszédet igényel az 

újságírókkal (például egy aktuális politikai 

döntéssel kapcsolatos álláspontodat, egy 

törvényi reformmal kapcsolatos nyilatkozatod 

vagy egy jelentés elkészültét), akkor készíthetsz 

sajtóközleményt. A sajtóközlemény egy konkrét 

témáról szóló írásbeli nyilatkozat, amelyet a média 

képviselőihez juttatunk el - olyasmi, amit cikkként 

3.1.7.4. Televíziós/
videóinterjúk: a jó 
soundbite művészete  
A televíziós interjúk sok embert 

elbizonytalanítanak: gyorsak, nincs sok kontroll a 

helyzet és a közvetítés felett, és nincs lehetőség 

a korrekcióra sem. Néhány egyszerű tipp 

segítségével azonban még egy félénk, introvertált 

ember is elsajátíthatja a tévéinterjúk adásának 

művészetét. Mindenekelőtt azt kell szem előtt 

tartani, hogy a tévériporternekáltalában egy ún. 

soundbite-ra van szüksége: ez egy rövid, tömör 

részlet abból, amit mondtál, amely egy teljes 

gondolatot fejez ki és képviseli a véleményedet egy 

adott kérdésben. Az esti híradóban ez azt jelenti, 

hogy adhatsz akár egy 10 perces interjút, de amit 

végül közvetítenek, az sokszor csak egy mondat 

(egy soundbite). Ez nemcsak azt jelenti, hogy 

rövidnek kell lenni, hanem azt is, hogy minden 

egyes mondatnak, amit kimondasz, nyelvtanilag 

helyes és teljes mondatotnak kell lennie, teljes 

állítással. Az a legjobb, ha minden mondatot fel 

tudsz használni kisebb klipként — és minden 

beszédrészlet tartalmaz egy fontos üzenetet (ezért 

az erőteljes üzenetek megalkotása az első lépés). 

Készíts elő rövid paneleket, amelyeket bármikor 

fel tudsz használni interjúhelyzetekben: olyan 

érveket, amelyek meggyőzően hangzanak az utca 

embere számára, és válaszokat a kényelmetlen 

kérdésekre. Ne feledd: a hallgatóság nagy része 

néha csak egyetlen bejátszott mondat alapján 

ítéli meg az egész üzenetet!

3.1.7.5. Tippek az 
eredményesebb 
szerepléshez TV-
interjúk során  
Néhány tipp, hogyan kerüld el a leggyakoribb 

hibákat egy tévéinterjúban:

 — Koncentrálj a témára — az a feladatod, hogy 

átadd az üzeneted, és nem az, hogy lenyűgözd 

a riportert; ne hagyd magad eltéríteni/

elterelni az üzenetről! Ha témán kívüli 

kérdést tesznek fel, használd az ún. áthidaló 

technikát, hogy a beszélgetést visszatereld 

az üzeneteidre: “A legfontosabb kérdés itt az, 

hogy...”, “Ami igazán számít, az...”. A riporter 

nem a közönséged — ne viselkedj úgy, mintha 

egy normális beszélgetésben lennél, még 

akkor sem, ha ismered az újságírót! Ne a 

saját munkatársaid/szakembereid nyűgözd 

le: a legjobb, ha elképzeled a közönségedet, 

például egy átlagos embert, aki a tévé előtt ül, 

és nincs előismerete a témáról.

 — Használj egyszerű, érthető nyelvet, kerüld 

a rövidítéseket, a szakmai zsargont; vagy 

ezeket magyarázd el a hallgatóságnak!

 — Kerüld a bizonytalan nyelvezetet: ne 

használd a “szerintem”, “véleményem 

szerint” kifejezéseket — ezek relativizálják a 

kijelentését. A feladat nem az, hogy tényeket 

közölj, ezt a Wikipédia is meg tudja tenni - 

hanem az, hogy megadd a kontextust és a 

jelentést!

SSAAJJTTÓÓKKÖÖZLEMZLEMÉÉNYNY
CCÍÍMEME
SSAAJJTTÓÓKKÖÖZLEMZLEMÉÉNYNY
CCÍÍMEME
SAJTÓKÖZLEMÉNY
CÍME

A SZERVEZET LOGÓJA

Kapcsolati információk

[Heading: az 5 kárdásre válaszolnia kell: 

ki, mit, hol, mikor, miért]

[Második/harmadik bekezdések:
 

magyarázat, adatok, idézetek]

[Felhívás további tájékoztatásra: 

“Kérjük, közölje a sajtóközleményt, 

ha további információkra van szüksége,
 

keresse munkatársunkat: név, telefonszám!]

[Szervezeti információ: 2 mondat arról, 

hogy milyen szervezet adta ki a
 

sajtóközleményt, mi a célja.]
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mint korábban. Képesek saját audiovizuális 

tartalmakat készíteni, hogy elérjék közönségüket 

és hatékonyabban kommunikáljanak. A civil 

szervezetek is egyre inkább felismerik, hogy a 

videó, mint kommunikációs eszköz használatával 

láthatóbbá válnak. Ez a fejezet a Drogriporter videós 

érdekérvényesítő csapatának saját tapasztalatai 

alapján mutatja be, hogy a kábítószer-politikai 

reform, az ártalomcsökkentés és az emberi jogi 

érdekérvényesítés során milyen sokféleképpen 

lehet használni a videós tartalmakat. Példákat 

mutat be sikeres videokampányokra, és tippeket ad 

arra vonatkozóan, hogyan érdemes hozzákezdeni 

saját videók készítéséhez, hogyan állítsuk össze 

a felvételeket videósként, és hogyan készítsünk 

interjúkat riporterként.

3.2.2. Mi is az a videós 
érdekérvényesítés?
A videós érdekérvényesítés (‘video advocacy’) 

a Witness definíciója szerint a videó 

felhasználása a (emberi jogi) politikák és 

gyakorlatok megváltoztatásának elősegítésére 

a célközönséggel való kommunikáció révén50. 

Aktivistaként változást szeretnénk elérni. Nem 

vagyunk politikusok, nem írhatunk törvényeket. 

Ehelyett megpróbáljuk meggyőzni a politikusokat, 

hogy változtassák meg a törvényeket és a 

gyakorlatot. Ha nem tudjuk meggyőzni őket, akkor 

megpróbáljuk befolyásolni a szavazóbázisukat. 

Célunk a polgárok felvilágosítása, a különböző 

problémákra való figyelemfelhívás és megoldási 

javaslatok. Arra törekszünk, hogy olyan kritikus 

tömeget hozzunk létre, amely változást 

követel. E közönséggel való kommunikációhoz 

korábban különböző csatornákat használtunk: 

kommunikáltunk a sajtóval, sajtóközleményeket 

küldtünk nekik, interjúkat adtunk nekik, és vártuk, 

hogy megfelelően lefordítsák az üzeneteinket. 

Rendezvényeket, konferenciákat, tiltakozásokat, 

találkozókat szerveztünk, meghívtuk a médiát, és 

reméltük, hogy hatékonyan tudósítanak majd a 

problémákról. Természetesen saját tartalmakat is 

 — Ne add fel az irányító szerepkört: mindig a 

legfontosabb információval kezdd! Ne feledd, 

az összbenyomást nem csak a szavak, hanem 

a hangod és a testbeszéded is befolyásolja. 

 — Kerüld el a zárt, védekező testtartásokat, 

mozdulatokat, grimaszokat! 

 — Beszélj kicsit lassabban és hangosabban, 

mint ahogy általában teszed.

 — A riporterre kell nézni, nem pedig a kamerába 

(kivéve, ha ezt külön kérik)! Folyamatosan 

tartsd a szemkontaktust a riporterrel; ez azt 

üzeni, hogy magabiztos vagy!

 — Kerüld a hintázó mozdulatokat a kamera 

előtt! Ruházatod és megjelenésed 

kiválasztásakor légy hű a képviselt brandhez, 

és a képviselt szervezethez/közösséghez!

 — A túl sok töltelékszó (“Tudja”, “Hm”, “Ööö”) 

megölheti az interjút!

 — Ha riporter és kamera van a közelben, mindig 

viselkedj úgy, mintha interjúhelyzetben 

lennél: “nem hivatalosan viselkedni” 

kockázatos, a felvételeket akár a riporter 

akarata ellenére is felhasználhatják! 

 — Ne ismételgess vádakat, ne használj 

mentegetőző nyelvezetet! (Ha megvádolnak 

valamivel, ne ismételd meg a vádat, mielőtt 

cáfolnád azt).

Ne feledd: a nehéz kérdések a legjobb alkalmak 

arra, hogy bizonyítsd hozzáértésedet!

3.2. Videós 
érdekérvényesítés  
3.2.1. Bevezetés
Ebben a fejezetben felfedezzük a változásért 

készített videók izgalmas világát. A videómegosztás 

könnyű elérhetősége és a videokészítés viszonylag 

alacsony költségei révén a fiatalok könnyebben 

válhatnak társadalmi nevelőkké és aktivistákká, 

50 Witness. Brooklyn, NY. https://www.witness.org/

készíthettünk, például saját könyveket, blogokat, 

honlapokat, állásfoglalásokat, szórólapokat stb. 

2006 óta, a YouTube és más videómegosztó 

weboldalak megjelenésével sokkal könnyebbé 

vált saját videók készítése, amelyekkel több 

millió nézőhöz juthatunk el. Bizonyos értelemben 

aktivistákként vagy aktív állampolgárokként, akik 

közügyekkel foglalkoznak, a körülöttünk lévő 

világról szóló narratívákat és magyarázatokat 

népszerűsítjük. Tudatában vagyunk egy kérdésnek, 

egy problémának. Van magyarázatunk a probléma 

okára, és megoldást kínálunk rá. A drogpolitika 

esetében például a széles körben elterjedt 

narratíva az, hogy a droghasználó emberek 

erkölcstelen bűnösök, hogy a drogok gonoszak, és 

a kriminalizálás megszüntetné a droghasználatot. 

Hogy megváltoztassuk az e dehumanizáló 

narratíva által okozott károk hatásait, megpróbáljuk 

népszerűsíteni a saját narratívánkat, amely szerint 

a kábítószer-használók ugyanolyan emberek, 

akiknek ugyanolyan jogaik vannak, mint bárki 

másnak51. A droghasználat az emberi viselkedés 

része. A problémás kábítószer-használat 

pedig támogatásra, nem büntetésre szorul, és 

a kriminalizáció több kárt okoz, mint maguk a 

kábítószerek; ehelyett a kábítószer-használat és az 

azt övező politikák ártalmainak csökkentésére kell 

összpontosítanunk. Az elmúlt 15 évben rájöttünk, 

hogy a videó használata nagyon hasznos módja 

annak, hogy népszerűsítsük a narratívánkat és 

harcoljunk a dehumanizáció ellen:

 — az embertelen politikák által okozott károk 
dokumentálásával;

 — a bizonyítékokon alapuló politikákról és az 

ártalomcsökkentésről szóló oktatással;

 — ha az emberek mozgósítjuk, hogy tegyenek 

valamit a változásért (például a mozgalomhoz 

való csatlakozásra, programok támogatására, 

petíciók aláírására, adományozásra stb;)

 — olyan történetek elmesélésével, amelyekkel az 

emberek azonosulni tudnak; 

 — a közösség hangjának felerősítésével; és,

 — a közösség erejének növelésével, például a 

videózás tanításával.

A videós érdekérvényesítés mindig egy tágabb 

érdekérvényesítési környezetbe ágyazódik; 

kiegészíti a többi aktivista eszközt. Talán éppen 

ez különbözteti meg leginkább a “hagyományos” 

filmkészítéstől, hogy mindig van célja, mindig van 

valami amit el akar érni, nem csak valamiről szól. 

Először is megvan a probléma, amin változtatni 

szeretnénk, és aztán megtanulunk filmet készíteni, 

beszélni róla.

3.2.3. A videós 
érdekérvényesítés 
erősségei/előnyei
Vannak olyan szempontok, amelyek a videót 

a változás eszközeként különösen hasznossá 

teszik. Egy rövid videó, amely egy olyan szereplő 

érdekes személyes történetét mutatja be, akivel 

a néző azonosulni tud, sokkal érdekesebb és 

magával ragadóbb lehet, és valószínűleg szélesebb 
közönséget érhet el, mint például egy írott jelentés. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell többé 

ilyen jelentéseket írni; természetesen ezeknek 

is megvan a helyük és a szerepük. De mindig 

elgondolkodhatunk azon, hogy ezeknek a hosszú 

jelentéseknek a megállapításait érdemes rövid és 

könnyen emészthető videódarabokká átalakítani. 

Leggyakrabban online videómegosztó oldalakon 

publikálunk, így ahol van internet-hozzáférés, ott 

az emberek ingyenesen megnézhetik a filmjeinket, 

és a gyártási költségek is viszonylag alacsonyak.

3.2.4. A videós 
érdekérvényesytés 
gyengeségei/ 
hátrányai
Mint minden kommunikációs eszköznek, a 

videónak is megvannak a maga korlátai. A rövidség, 

amelyet előnyként említettünk, azt is jelentheti, 

hogy nem lehet mindent elmondani egy videóban, 

ezért sokkal kevésbé lehet részletes, mint egy írott 

összeállítás. Ha a lakosság egy részének nincs 

51 Sárosi P. The Human Rights Costs of the War on Drugs – COUNT THE COSTS SERIES. Budapest; DrugReporter, 

 28 February 2012. https://drogriporter.hu/en/the-human-rights-costs-of-the-war-on-drugs-count-the-costs-series/, 

 explains briefly but in detail the problems with dehumanisation and criminalisation of people who use drugs

https://www.witness.org/ 
https://drogriporter.hu/en/the-human-rights-costs-of-the-war-on-drugs-count-the-costs-series/
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-Rights Reporter Foundation, RRF keretében 

folytatják a munkát). Fogtak egy kézikamerát, 

egy állványt, és elutaztak ezekre a nemzetközi 

konferenciákra, ahol sok szakértőt találtak egy 

helyen, így érdekes témákról tudósíthattak, 

interjúkat készítettek a világ minden tájáról 

érkező emberekkel. Egyre többet kérték fel őket, 

hogy legyenek a nemzetközi drogpolitikai és 

ártalomcsökkentő konferenciák hivatalos filmesei, 

és elkezdték őket a “nemzetközi ártalomcsökkentő 

mozgalom krónikásának” nevezni. A videót gyakran 

a helyszínen vágták meg, hogy a konferencia végén 

megmutathassák a végeredményt52. 2008-ban 

kezdték el dokumentálni az ENSZ Kábítószerügyi 

Bizottságának (Commission on Narcotic Drugs, 

CND) munkáját. Ez az ENSZ tagjainak éves 

összejövetele, amelyen a nemzetközi kábítószer-

politikai kérdéseket vitatják meg az ENSZ három 

kábítószer-ellenőrzési egyezményének keretében. 

Minden évben videóriportokat készítettek erről az 

eseményről, de többször ennél is tovább mentek. 

2008-ban arra kérték a nézőket, hogy küldjenek 

e-maileket az ENSZ kábítószerügyi hivatala 

vezetőjének, amikor ahelyett, hogy válaszolt volna 

egy kulcsfontosságú kérdésre a tiltás állítólagos 

szükségességéről, elhallgattatta Polak urat, a 

internet-hozzáférése, akkor őket nehezebben 

érjük el. Míg egy írásbeli jelentésben könnyen 

elrejthetjük alanyaink személyazonosságát, 

addig a videónál ez nehezebb (bár lehetséges, 

és erről később még beszélünk). Nagyon fontos 

szabály azonban, hogy csak tájékoztatás alapján 
történő beleegyezéssel készítünk filmeket. Könnyen 

veszélyeztethetjük a kiszolgáltatott csoportokhoz 

tartozó emberek biztonsgát, ha leleplezzük őket.

3.2.5. Példák videós 
érdekérvényesítésre
Ha csoportosítani szeretnénk, hogy milyen módon 

használhatjuk a videót az érdekérvényesítésre, 

akkor azt mondhatjuk, hogy dokumentálhatunk, 

oktathatunk és mozgósíthatunk vele.

3.2.5.1. Dokumentálás
Drogriporter videós érdekvédelmi csapata 

számára a történet úgy kezdődött, hogy a Társaság 

a Szabadságjogokért (TASZ) fiatal aktivistáiként 

kimentek ártalomcsökkentő konferenciákat 

dokumentálni (2016 óta a Jogriporter Alapítvány 

53 “Silenced NGO Partner”. 

 https://drogriporter.hu/en/silenced-ngo-partner/

54 “Russia and Methadone: Breaking the Ice”. 

 https://drogriporter.hu/en/russia-and-methadone-breaking-the-ice/

55 A “drogbárók” videóüzenetei:

 https://drogriporter.hu/en/drug-lords-celebrate-the-50th-anniversary-of-global-prohibition/

56 “Drogbárók” ünneplése az ENSZ-ben: 

 https://drogriporter.hu/en/drug-lords-celebrate-the-drug-war-at-the-un/

57 Children of the Bucharest Sewer System. 

 https://drogriporter.hu/en/children-of-the-bucharest-sewer-system

58 AT A CROSSROADS: Will Serbia Fund Harm Reduction Programs to Save Lives? 

 https://drogriporter.hu/en/at-a-crossroads-will-serbia-fund-harm-reduction-programs-to-save-lives/

59 Bulgaria: On the Dark Side of Drug Policy.  https://drogriporter.hu/en/bulgaria-on-the-dark-side-of-drug-policy/

60 Our Clients Are Our Mission – Harm Reduction in Bosnia. https://drogriporter.hu/en/bosnia/  

61 Harm Reduction in Montenegro. https://drogriporter.hu/en/harm-reduction-in-montenegro/

62 What the World Can Learn from Switzerland’s Drug Policy Shift. 

 https://drogriporter.hu/en/what-the-world-can-learn-from-switzerlands-drug-policy-shift/

63 Portugal: Ten Years After Decriminalization. 

 https://drogriporter.hu/en/portugal-ten-years-after-decriminalization/

64 Progressive Drug Policies in the Czech Republic. 

 https://drogriporter.hu/en/progressive-drug-policies-in-the-czech-republic/

65 Odyseus Calls for Common Solutions on Drugs in Slovakia. 

 https://drogriporter.hu/en/progressive-drug-policies-in-the-czech-republic/

66 The War on Drugs in Mexico: Is There an Alternative?  

 https://drogriporter.hu/en/the-war-on-drugs-in-mexico-is-there-an-alternative/

52 A legutóbbi munkánk az európai Ártalomcsökkentő Konferencián készült Prágában, 2021-ben. 

 https://drogriporter.hu/en/5th-european-harm-reduction-conference-in-prague-czechia/

CND ülésén részt vevő civil szervezet küldöttjét. 

Készítettek egy weboldalt a témában, és több 

videót is, amelyek nagyon népszerűek lettek, és 

az ENSZ kábítószerügyi hivatalának vezetőjét, 

Costa urat is arra ösztönözték, hogy válaszoljon, 

és látogasson el egy hollandiai kannabisz 

coffee shopba53. Amikor lehetőségük nyílt rá, 

szembesítették az orosz drogcárt, Viktor Ivanovot, 

Oroszország embertelen politikájával és az emberi 

jogok megsértésével, és azzal kapcsolatban, hogy 

betiltották a helyettesítő kezelést az országban54. 

Az Egységes Kábítószerügyi Egyezmény 50. 

évfordulóján létrehoztak egy fiktív szervezetet, 

a Nemzetközi Drogbáró Szövetséget (Drug 

Lords International). Színészeket béreltek 

fel, akik a világ minden táján élő drogbárók 

szerepében tűntek fel videoüzenetekben, amelyek 

az ENSZ-nek és a tagállamoknak szóltak. A 

“drogbárók” megköszönték az ENSZ-nek, hogy 

fenntartja a kábítószerek betiltását, aminek 

egyetlen haszonélvezői ők, és hogy létrehozta 

a jövedelmező feketepiacot, amely évente 320 

milliárd dollár bevételt termel a szervezett 

bűnözés számára55. Ezeket a szereplőket Bécsbe 

is elvitték, a CND tényleges ülésére, ahol a 

bejáratnál pezsgővel fogadták az országok 

küldötteit, és közös ünneplésre invitálták őket. 

Ezt a humoros eseményt megörökítették, és 

a videók széles körben népszerűvé váltak56. 

Ahogy ezek a projektek elismerést váltottak ki 

a nemzetközi drogpolitikai reformközösségben, 

egyre több felkérést kaptak, hogy rövid 

dokumentumfilmeket készítsenek égető témákról. 

Több éven keresztül dokumentálták, hogy az 

ártalomcsökkentő programokat hogyan kellett 

bezárni a finanszírozás hiánya miatt. Csatlakoztak 

a civil szervezetek erőfeszítéseihez ezekben az 

országokban, és filmeket készítettek a problémáról 

Romániában57, Szerbiában58, Bulgáriában59, 

Bosznia-Hercegovinában60 és Montenegróban61. 

Ezeket a filmes lehetőségeket arra használták fel, 

hogy rövid videókat készítsenek a drogpolitikák 

legjobb és legrosszabb gyakorlatáról. Olyan pozitív 

példákat filmeztek le, mint a heroin orvosi felírása 

Svájcban62,   a portugál63 és cseh64 dekriminalizáció 

és a szlovák ártalomcsökkentés sikerei65. De 

bemutatták a mexikói drogháború borzalmait 

is66, és azt is, hogy egy apró oroszországi civil 

szervezet, az Andrey Rylkov Alapítvány hogyan 

https://drogriporter.hu/en/drug-lords-celebrate-the-drug-war-at-the-un/
https://drogriporter.hu/en/at-a-crossroads-will-serbia-fund-harm-reduction-programs-to-save-lives/
https://drogriporter.hu/en/bulgaria-on-the-dark-side-of-drug-policy/
https://drogriporter.hu/en/bosnia/
https://drogriporter.hu/en/portugal-ten-years-after-decriminalization/
https://drogriporter.hu/en/progressive-drug-policies-in-the-czech-republic/
https://drogriporter.hu/en/the-war-on-drugs-in-mexico-is-there-an-alternative/
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profilalkotásról szóló tanúvallomásokat. Felvették 

egy család tanúvallomását, amelynek tagjait a 

rendőrség megverte egy keresztelő ünnepségen. 

A felvételeket bizonyítékként használták fel a 

Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságon, amely a 

család javára döntött, és a magyar államnak 

kártérítést kellett fizetnie71. Számos olyan 

áldozat tanúvallomását is rögzítették, akiket a 

rendőrség rasszista profilalkotás áldozataivá 

tett. Magyarországon elterjedt gyakorlat, 

hogy a rendőrség sokkal nagyobb arányban 

szab ki bírságot a romákra, mint a nem roma 

lakosságra. Bírságot szabnak ki a kerékpár 

defektes kereke miatt, vagy azért, mert nem 

használják a gyalogjárdát (ahol valójában nincs 

is gyalogjárda). Filmjeikben szembeállították a 

hetente megbírságolt romák tapasztalatait a nem 

roma állampolgárok tapasztalataival, akik még 

csak nem is hallottak ezekről a bírságokról. Ezek a 

filmek széles körű médiafigyelmet kaptak72. 

Egy másik esetben is fontos szerepet játszottak 

a kameráik. 2011-ben félkatonai és neonáci 

csoportok elfoglaltak egy Gyöngyöspata nevű 

falut73. Azt állították, hogy a rend fenntartása 

érdekében érkeztek, és több héten keresztül 

fenyegették a roma lakosságot, köztük a 

gyerekeket is. A magyar rendőrség segítette a 

neonácikat, és nem kergette el őket. A neonácik 

azzal a céllal provokálták a roma lakosságot, hogy 

konfliktust szítsanak. A Drogriporter munkatársai 

kezdettől fogva jelen voltak kameráikkal és 

dokumentálták az eseményeket, próbálták felhívni 

a figyelmet az ügyre, emellett követelték, hogy a 

rendőrség lépjen közbe és küldje el a neonácikat. 

Végül videóik és vallomásaik szerepet játszottak 

abban, hogy a roma közöség megszabadult a 

félkatonai csoportok nyomásától. Az emberi jogi 

visszaélések dokumentálásának másik jó példája, 

amikor az Utcajogász projekt dokumentálta, 

hogy Oroszországban a magánkézben lévő 

próbálja saját kezűleg megmenteni droghasználó 

barátait67. Hogyan fogták a hátizsákjaikat és 

biztosították a tűcsere lehetőségét Moszkvában. 

Ezt a rövidfilmet és a hozzá tartozó trailert 

arra használták fel, hogy sikeresen gyűjtsenek 

adományokat egy buszra, hogy a szociális 

munkásaiknak ne kelljen többé gyalogolniuk 

a terepmunka során. Lehetőségük nyílt arra, 

hogy a kanadai Vancouverben forgassanak az      

InSite-ról68, Észak-Amerika első biztonságosabb 

droghasználói szobájáról. Bemutatták a program 

szolgáltatásait, és elmagyarázták, hogyan 

program munkatársai hogyan harcoltak a 

konzervatív kormány ellen a bíróságon azért, 

hogy az életmentő drogfogyasztási hely nyitva 

maradjon. Meghívást Új-Zélandra, hogy filmet 

forgassanak arról a kísérletről, hogy megpróbálják 

szabályozni az új szintetikus kábítószerek                                             

piacát, ahelyett, hogy általános tilalmat 

alkalmaznának ezekre a drogokra69. Mivel 

rendelkeztek megfelelő felszereléssel és a 

filmezéshez szükséges kapacitással, általában 

mindent rögzítettek, amit ők, mint civil szervezet 

tettek, és amit az emberek meg akartak ismerni. 

Amikor tüntetéseket szerveztek, vagy részt vettek 

azokon, azt is felvették. Amikor Magyarországon 

az Orbán-kormány orosz mintára bevezette 

a “külföldi ügynöktörvényt”, amelynek célja a 

civil társadalom visszaszorítása volt, interjúkat 

készítettek a tüntetőkkel, és rövid filmet forgattak 

róla70. 

Az emberi jogokkal kapcsolatos aktivizmusban 

a videó felhasználásának egyik legfontosabb 

módja az emberi jogok megsértésének rögzítése, 

vagy ha már megtörtént, az áldozatok 
vallomásainak rögzítése. A TASZ-nál a roma 

programmal dolgoztak együtt. Operatőrük 

követte az ügyvédeiket és a terepmunkásokat, 

és dokumentálta az emberi jogok megsértéséről, 

például a rendőrségi verésekről vagy a faji 

73 Gyöngyöspata 2011. https://youtu.be/H4WNJ18KJ-w

74 Street Lawers from EECA region by DuNEWS. https://www.youtube.com/watch?v=Y3q-30Dg63w

75 ‘Just Say Know’ serija. Drugreporter. https://drogriporter.hu/en/section/just-say-know-series/

76 “Drugreporter Café”. https://drogriporter.hu/en/section/drugreporter-cafe/, 

 “Drugreporter News”. https://drogriporter.hu/en/section/drugreporter-news/

77 “A Day in The Life: The World of Humans Who Use Drugs”. https://drogriporter.hu/en/a-day-in-the-life/

78 “Taking Back What’s Ours: An Oral History of the Movement of People who Use Drugs”.  

 https://drogriporter.hu/en/taking-back-whats-ours/

«rehabilitációs központok» hogyan bántalmazzák 

«ügyfeleiket». Ezek a videofelvételek rendőrségi 

nyomozáshoz és számos ilyen központ 

bezárásához vezettek74. 

3.2.5.2. Oktatás
A kamera nagyszerű oktatási eszközzé válhat. 

A Drogriporter készíti a “Just Say Know”75, című 

sorozatot, amelynek célja, hogy könnyen érthető 

és rövid formában tájékoztassa a nyilvánosságot 

a kábítószerekről és a drogpolitikáról. Ezeket a 

videókat zöld vászon előtt rögzítik. A Drogiporter 

dokumentumfilmjeit egyetemeken is használják, 

hogy a diákoknak könnyen elmagyarázzák mi 

az az ártalomcsökkentés és drogpolitika. Időről 

időre vitafórumokat is tartanak, amelyek egy-egy 

film vetítésével kezdődnek, mely után szakértők 

vagy élő tapasztalatokkal rendelkező emberek 

beszélgetése következik. A stáb a COVID-19 

világjárvány és a lezárások idején nem tudott 

utazni és filmezni, de így is sikerült beszélgetéseket 

és híradásokat készíteniük, amelyeket a Zoom 

felületen rögzítettek76. 

Ez azt mutatja, hogy még akkor is rengeteg 

lehetőség adódik filmet készíteni, ha világjárvány 

van, és te a nappalidba vagy bezárva! A saját videók 

készítése mellett a Drogriporter arra összpontosít, 

hogy aktivistatársakat, sorstársakat és fiatalokat 

képezzen ki a videós érdekérvényesítésben. 

A szervezet folyamatosan kapcsolatban van 

azokkal az emberekkel, akiket ők oktattak, és 

szintén filmeket készítenek. Ezt a hálózatot 

felhasználva egyre többet dolgoznak nemzetközi 

együttműködésben. Megkérik partnereiket, 

hogy rögzítsenek és küldjenek nekik felvételeket, 

amelyeket ők szerkesztenek és tesznek közzé. Ez a 

dokumentumfilmek készítésének költséghatékony 

és időtakarékos módja. Ilyen módon készítettek 

egy dokumentumfilmet, “Egy nap az életünkben” 

címmel, mely a droghasználó emberek világát 

mutatja be77. A világ 7 városából (Berlin, Budapest, 

Jakarta, Mexikóváros, Szimferopol, Mexikóváros 

és Lagos) összesen 8 ember szerepel benne. 

Mindannyian ugyanazt a drogot, a heroint 

használják, vagy használták, de az életük teljesen 

különbözően alakult. Ez a különbség pedig a 

drogpolitikák következménye. Az egyik városban 

lábon lövik, ha valaki drogfogyasztó, a másikban 

az állam legális heroint biztosít neki, ha nem tud 

leszokni róla. A távoli dokumentumfilmkészítés 

másik példája a Kábítószer-Használók 

Nemzetközi Hálózata (INPUD) számára készített 

sorozat. A sorozat címe: “Visszavesszük ami a 

miénk: a droghasználók mozgalmának elbeszélt 

története”78. A 10, egyenként 35 perces epizód 

34 interjút tartalmaz 20 ország aktivistáinak 

bevonásával. Az interjúk nagyrészét online 

felbérelt stábok készítették. A módszer az volt, 

hogy ugyanazt a kérdőívet küldték meg a különböző 

stáboknak, amelyet aztán az interjúkészítéshez 

használtak.

3.2.5.3. Mozgósítás
Érdekes példa a mozgósításra az a kampány, 

amelyet a Drogriporter szervezett Budapest VIII. 

kerületében. 2014-ben a VIII. kerület fideszes 

(kormánypárti) polgármestere, Kocsis Máté 

úgy döntött, hogy megszünteti a kerületben a 

Kék Pont nevű civil szervezet által működtetett 

tűcsere programot, amely mintegy 3000 

drogfogyasztó embert látott el. Kampányt 

indított a szolgáltatás ellen, bűnbaknak állítva a 

drogfogyasztó embereket, és azt állította, hogy 

minden droggal kapcsolatos probléma, például 

a drogfogyasztók jelenléte a kerületben és a 

drogszemét is az ő munkájuk eredménye. Bár 

ezek hamis vádak voltak, a Drogriporter tudta, 

hogy el fogja érni a célját, és le tudja majd állítani 

67 Giving Hope to Drug Users in Moscow. https://drogriporter.hu/en/giving-hope-to-drug-users-in-moscow/

68 InSite – Not Just Injecting, But Connecting. 

 https://drogriporter.hu/en/insite-not-just-injecting-but-connecting/

69 A FOOT IN THE DOOR: A New Approach to Drugs in New Zealand.  

 https://drogriporter.hu/en/a-foot-in-the-door-a-new-approach-to-drugs-in-new-zealand/

70 Protest Against the NGO Law. https://autocracyanalyst.net/hungarian-ngo-foreign-agent-law/

71 Christening With Some Tear Gas. https://youtu.be/EkXpmbYsjTQ

72 Without a Chance. https://youtu.be/bMNHFNpsA2M

https://youtu.be/H4WNJ18KJ-w
https://www.youtube.com/watch?v=Y3q-30Dg63w
https://drogriporter.hu/en/section/just-say-know-series/
https://drogriporter.hu/en/section/drugreporter-cafe/
https://drogriporter.hu/en/section/drugreporter-news/
https://drogriporter.hu/en/a-day-in-the-life/
ps://drogriporter.hu/en/taking-back-whats-ours/
https://drogriporter.hu/en/giving-hope-to-drug-users-in-moscow/
https://drogriporter.hu/en/insite-not-just-injecting-but-connecting/
https://drogriporter.hu/en/a-foot-in-the-door-a-new-approach-to-drugs-in-new-zealand/
https://autocracyanalyst.net/hungarian-ngo-foreign-agent-law/
https://youtu.be/EkXpmbYsjTQ
https://youtu.be/bMNHFNpsA2M
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feltölteni, esetleg élőben közvetíteni a YouTube-

on vagy a Facebookon. Készíthetsz animációt is, 

ami kiváló, de költségesebb és időigényesebb. 

A Drogriporter is készített néhány animációt. 

Egyikük a videós érdekérvényesítő munkájuk 

egyik csúcspontja, a címe “Kosztya Proletárszkij”. 

A kézzel rajzolt dokumentumfilm Kosztya 

Proletárszkij igaz történetét dolgozza fel. Kosztya 

szentpétervári droghasználó és HIV aktivista 

volt, akinek halálát a börtönben elszenvedett 

kínzások és a HIV kezelésének megtagadása 

okozták. A rajzfilm Kosztya és édesanyja eredeti 

hanginterjúját használja. Célja, hogy emléket 

állítson Kosztyának és sok más embernek, 

akik nem élték túl a börtönkörülményeket81. A 

dokumentumfilmet világszerte 7 filmfesztiválon 

vetítették, és elnyerte a 65. Magyar Nemzeti 

Független Filmfesztivál és a 2020-as Madridi 

Film- és Emberi Jogi Filmfesztivál fődíját.

3.2.7. Mielőtt a 
filmezéshez 
hozzáfognánk
A videokészítést 4 fázisra oszthatjuk. Az első 

a gyártás-előkészítés, amikor felkészülünk a 

filmkészítésre. A második a tényleges gyártás/
filmezés, amikor felveszünk valamit. A harmadik az 

utómunka, amikor megszerkesztjük és fényeljük a 

filmet (beállítjuk a színeket), és kijavítjuk a hangot. 

A negyedik és egyben utolsó rész az, amikor a 

filmet terjesztjük és megmutatjuk a világnak. Ha a 

következő 5 szempontot figyelembe veszed, azzal 

jelentősen javíthatod a filmed sikerét:

A CÉLKITŰZÉS 

Ha biztos vagy a  készülő videó elsődleges 

céljában, a eredményben, amit el szeretnél érni, az 

segít abban, hogy világos és érthető filmet készíts.

AZ ÜZENET 

Az üzenetnek érthetőnek kell lennie! Előre tudod 

kell, hogy pontosan mit is szeretnél kommunikálni!

a programot. A Drogriporter összegyűjtött némi 

pénzt, és kampányt indítottak “Szoba a nyolcban” 

szlogennel. Készítettek egy weboldalt, és egy 20 

perces rövid dokumentumfilmet a problémáról, 

amelyet közel 400 ezren néztek meg a YouTube-

on79. 

Felhívást tettek közzé, hogy a lakosok írják 

alá a drogszemétmentes kerületért indított 

petíciót, de más megoldást ajánlottak, mint a 

polgármester: azt javasolták, hogy tartsák meg 

a tűcserét, és nyissanak egy biztonságosabb 

fogyasztási helyet, ahol az emberek felügyelt 

környezetben használhatnák saját drogjaikat 

anélkül, hogy túladagolásban halnának meg, 

megfertőznék egymást, vagy eldobnák a használt 

tűket. Emellett fényplakátokat készítettek és 

aláírásokat gyűjtöttek helyszíni standokon80. 

Végül 5400 aláírást sikerült összegyűjteniük 

online és közel 2000-et offline. Több százan 

vettek részt a filmvetítésen és a vitafórumon. 

A televíziós csatornák felkapták a témát, és a 

felvételeiket felhasználták saját riportjaikhoz. 

Számos rádióműsor és sajtócikk foglalkozott 

a témával. A magyar politikai légkörben nem 

tudták elérni céljukat, nem tudtak párbeszédet 

folytatni a kormánnyal, de sikerült felhívni a 

figyelmet arra, hogy létezik a problémának 

humánusabb megoldása a kriminalizálásnál és a 

tűcsereprogram elüldözésénél.

3.2.6. Lehetséges 
videóformátumok
Sokféle videó film formétum létezik. A film lehet egy 

30 másodperces vagy néhány perces vírusvideó;  

egy körülbelül 15-30 perces rövid dokumentumfilm; 
egy kb. 90 perces dokumentumfilm; vagy egy több 

epizódból álló sorozat is akár. A videó lehet fikciós 

történet, vagy egy informatív alkotás, amelyben te 

vagy a kollégád közvetlenül a közönséghez beszél 

például egy egyszínű és később eltávolított háttér 

(green screen vagy blue box) előtt. Akár több 

órányi konferenciabeszédet is lehet rögzíteni és 

79 “Room in District 8”. http://szobaanyolcban.org/ and the film, https://youtu.be/CfzcKHBz_kM

80 A kampányriport megtekintehteő: https://drogriporter.hu/en/room-in-the-8th-district-campaign-report/

81 “Kostya Proletarsky”. https://drogriporter.hu/en/kostya/
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Az üzenetet legjobban egy érintett ember 

történetén keresztül lehet átadni. Gondolkodj el 

azon, hogy kinek a története tudja a legjobban 

elmondani az üzenetet, ki a leghitelesebb? Az 

üzenet átadásának egyik legjobb módja, olyan 

egyéni történetek bemutatása, amelyekkel az 

emberek azonosulni tudnak, és amelyek érzelmileg 

megérintik őket. Mindig arra kell törekedni, 

hogy abból az érintett társadalmi csoportból 

is legyen bevont szereplő, akikről a film szól. A 

“semmit rólunk, nélkülünk” elv nagyon fontos 

ebben az esetben. Mindig jó, ha vannak érdekes, 

erős karakterek. Érdekes az, ha olyan konfliktust 

mutatunk be, amelyben emberek vagy eszmék 

érintettek. Videóaktivistaként megpróbálhatunk 

objektívek lenni, és megpróbálhatjuk mindkét 

oldalt szóhoz engedni, de ez gyakran nem 

lehetséges. Előfordulhat, hogy egy bántalmazó 

rendőr nem ad interjút, vagy letagadja a 

bántalmazást. A videónk elkészítése önmagában 

is egy állásfoglalás, és ez így van rendjén. Az 

aktivizmus lényege éppen abban áll, hogy segít 

az elnyomott vagy marginalizált csoportoknak. 

Természetesen a filmben kizárólag csak az 

igazságot szabad bemutatni, valótlan dolgokat 

tilos állítanunk. Adatok bemutatása egy filmben 

hasznos, csak arra kell vigyázni, hogy ne próbálj 

meg túl sok adatot, számot bemutatni, mert egy 

idő után nehéz lehet mindent felfogni. Ne feledd, 

a történet az érdekérvényesítést szolgálja, a film 

egy célt szolgál, nem csak valamiről úgy általában 

szól! A legjobb, ha a filmmel valamilyen cselekvést 

tudsz kiváltani a közönségedből: támogassanak 

egy ügyet egy petíció aláírásával, adományozással, 

csatlakozzanak egy e-mail kampányhoz, osszák 

meg széles körben a videót stb.

CÉLKÖZÖNSÉG 

Érdemes előre átgondolni, hogy ki a film 

célközönsége. A döntéshozókról van szó? Fiatalok? 

A nagyközönség? Egy nemzetközi bíróság bírái? 

Ha előre ismered a célközönségét, az segít jobban 

megválasztani a terjesztés formátumát és helyét.

TERJESZTÉS 

Ha előre tudod, hogy mikor, hogyan és kiknek 

szeretnéd népszerűsíteni a filmet, az az egész 

folyamat során segít. Lehet, hogy van egy 

különleges időpont a közzétételre, ezért ügyelni 

kell arra, hogy időben készen legyen az alkotás. 

Ha vannak partnerek a film népszerűsítésére, 

velük előre lehet egyeztetni a közzétételről. Ha 

ismersz újságírókat, megmutathatod nekik a 

filmet, és ha érdekli őket, készíthetnek erről egy 

cikket. A YouTube-ra és a Facebookra ingyenesen 

tölthetsz fel, más videómegosztókon fizetned kell. 

Az Instagramon és a TikTokon is vannak méret- 

és időbeli korlátozások. Az offline terjesztés 

http://szobaanyolcban.org/
https://youtu.be/CfzcKHBz_kM
https://drogriporter.hu/en/room-in-the-8th-district-campaign-report/
https://drogriporter.hu/en/kostya/


3.
 F

E
JE

Z
E

T 

92 93

A
 M

É
D

IA
 É

S 
A

 V
ID

E
Ó

S 
É

R
D

E
K

É
R

V
É

N
Y

E
SÍ

TŐ
 K

A
M

PÁ
N

Y
O

K
 A

LK
A

LA
M

A
Z

Á
SA

 A
 F

IA
TA

LO
K

K
A

L 
TÖ

R
TÉ

N
Ő

 M
U

N
K

A
 S

O
R

Á
N

 

következő generációs fényképezőgépek (tükör 

nélküli, cserélhető objektíves fényképezőgépek, 

MILC) nem rendelkeznek tükörrel, kisebbek 

és elektronikus keresőjük van. Ezek nagyon jó 

kompromisszumot jelentenek a kis méret, a 

megfizethető ár és a kiváló képminőség között. 

Ezek a fényképezőgépek különböző érzékelő-

méretekkel rendelkeznek. A szabványos (szenzor 

vagy érzékelő) méret az úgynevezett “full-frame”, 

amely a hagyományos filmkamerák 35 mm-

es képkocka méretét fedi le, így ez működik a 

legjobban azokkal a régi objektívekkel, amelyeket 

a nagyszüleid használtak. A kisebb szenzor 

méretet APS-c érzékelőméretnek nevezik. Mivel 

ezek kisebb méretű érzékelők, ugyanaz a full 

frame objektív képkocka le lesz vágva, kisebb 

lesz a látómezeje (a 24 mm-es full frame objektív 

körülbelül 36 mm-es látómezőt ad egy APSC 

fényképezőgépen). Akciókamerákat, például egy 

GoPro-t is használhatsz izgalmas felvételekhez, 

de ezek nem igazán alkalmasak dokumentarista 

stílusú munkánkhoz. A telefonok is egyre jobbak 

és jobbak a videók készítésében.

MEMÓRIAKÁRTYÁK 

A fényképezőgép memóriakártyákra rögzít. A 

leggyakrabban használtak az SD-kártyák. Ezek 

a kártyák bizonyos kapacitással rendelkeznek, 

vannak 32, 64 vagy 128 GB-os kártyák. Van 

egy csúcssebességük is, amellyel adatokat 

tudnak átvinni. Minél nagyobb videofájlt készít a 

fényképezőgépével, annál gyorsabb kártyára lesz 

szükséged. Ezek általában olcsók, és jó, ha több 

ilyet tartasz magadnál.

ÁLLVÁNY 

Ahhoz, hogy abszolút stabil felvételeket 

készíthessünk, és például több órányi 

konferenciafelvételt rögzíthessünk, érdemes 

beszerezni egy állványt, amelyre a kamerát 

helyezhetjük. Hosszú távon rengeteg hátfájástól 

kíméli meg az embert. Olcsó, de jó állványokat 

lehet kapni például használt fotóboltokban. A 

nehezebb kamerákhoz erősebb állványra van 

szükség. A legfontosabb dolog, amire az állvány 

kiválasztásakor figyelni kell, az az állványfej 

gördülékenysége. A videók esetében finom, sima 

mozgást kell tudnod produkálni. A telefonodhoz is 

lehet találni kis állványokat.

történhet vetítési esemény és vitafórum, vagy 

fesztiválos vetítések alkalmával. A környezet 

védelme érdekében már nem nagyon terjesztünk 

DVD-ket.

Ha többé-kevésbé tudod a választ a fenti 5 

pontra, akkor elkezdheted a tényleges forgatás 

tervezését és a gyártási ütemterv elkészítését: 

Hol fogsz forgatni? Kivel készítesz interjút? Mik 

lesznek a kérdések? Leírhatod a kérdéseket, 

vagy improvizálhatsz is. A végén jó, ha van egy 

valóságellenőrzés: Megvalósítható az ötlet? 

Tényleg meg tudom kérni azt a híres színészt, 

hogy narrálja a filmet? Tényleg van kapacitás 

arra, hogy elkészítsem az összes interjút? Amikor 

úgy tűnik, hogy minden rendben van, és minden 

készen áll a forgatásra, elkezdheted összepakolni 

a videós felszerelésedet.

3.2.7.1. A felszerelés
Teljesen rendben van, ha csak egy mobiltelefonod 

van, amely képes videót rögzíteni. A telefonon 

néhány ingyenes vagy olcsó vágóprogrammal 

elvégezhetsz alapvető szerkesztési feladatokat, 

és a videót közvetlenül a telefonról is feltöltheted 

online platformokra. Ha szeretnél többet fektetni 

a jobb minőségű munkába, akkor néhány eszközre 

is szükséged lesz. A Jogriporter Alapítvány maga 

is csak egy kis kézikamerával kezdte, így amiről 

itt szó van, azok mind olyan felszereléstípusok, 

amelyekre hosszú távon lehet szükség, nem 

azonnal.

EGY KAMERA

Egy videókamerával viszonylag könnyen lehet 

hosszú felvételeket is készíteni. A professzionális 

videokamerák drágák és nehezek, ezért 

videóriporterként vagy aktivistaként jobb egy 

kisebb és olcsóbb megoldás. Amit sok aktivista, 

újságíró és független filmkészítő használ, az 

valamilyen videorögzítési lehetőséggel ellátott 

fényképezőgép. Ezek a fényképezőgépek 

általában cserélhető objektívekkel rendelkeznek, 

amelyek nagyobb kreatív kontrollt biztosítanak a 

filmed felett. A digitális egylencsés tükörreflexes 

fényképezőgépek (DSLR) egy kis tükörrel 

rendelkeznek, amely állókép készítésekor 

felcsapódik. Ugyanez a tükör felfelé álló 

pozícióban marad, amikor videót készítesz. A 

MIKROFON 

A fényképezőgép beépített mikrofonnal van 

felszerelve, de valószínleg egy idő múlva jobb 

hangminőséget és nagyobb kontrollt szeretnél a 

hangfelvételek felett, mint amit ez ad. Különböző 

célokra különböző típusú mikrofonok léteznek. 

Akciófelvételek rögzítéséhez, amikor a kamerával 

mozogsz, és a kamera előtt lévő hangot szeretnéd 

rögzíteni, egy ún. puskamikrofont helyezhetsz 

a kamerára. Ezzel például utcai tüntetéseket 

és emberek közötti párbeszédet rögzíthetsz. 

Ha azonban inkább az interjúalanyok hangjára 

szeretnél koncentrálni, akkor érdemes ún. 

Csiptető mikrofont (csipi) használni. Ezek olyan 

apró mikrofonok, amelyek vezetékes, vagy vezeték 

nélküli/rádió verzióban is elérhetőek, és amelyeket 

az alany vállvonala magasságában rögzíthetsz; 

ezekkel szép tiszta és érthető felvételeket 

készíthetsz. A mikrofon vezetékét vagy zsinórját 

érdemes a riportalany ruhája alá rejteni. Vannak 

olyan helyzetek, amikor vagy nincs idő ezeket a 

csíptethető mikrofonokat rögzíteni, vagy zajosabb 

területen folyik a munka. Ilyenkor jól jön egy kézi 

mikrofon, amelyet közel kell tartani az interjúalany 

szájához, hogy tiszta hangot kapjon, és a lehető 

legjobban elszigetelje a környezeti hangokat. A 

negyedik mikrofontípus a külső hangrögzítő. Ezek 

mikrofonjával nagyon jó minőségű környezeti 

hangokat, beszédet vagy zenét lehet rögzíteni, és 

ehhez a hangszórórendszerekhez csatlakoztatott 

hangkábeleket is lehet csatlakoztatni. Ha 

konferenciára vagy bármilyen rendezvényre 

mész, ahol az emberek egy pódiumon mikrofonba 

beszélnek, nem érdemes csak a szoba hangját 

rögzíteni, mivel az nem lesz elég jó minőségű. 

Ebben az esetben inkább a külső hangrögzítőt 

kell csatlakoztatni a helyszín hangrendszeréhez, 

hogy a hangszóró legjobb hangját tudjad felvenni. 

A mikrofonokhoz jó kiegészítés lehet még egy 

szélfogó felhelyezése a háttérzajok, például a szél 

zajának kiszűrésére.

AUDIOKÁBELEK 

Három féle kábeltípus létezik, amelyek minden 

hangfelvételi helyzetet lefednek: az XLR, az RCA 

és a jack kábelek. Ezek egymásba átalakíthatók. A 

jack kábelek 6,3 mm-es és 3,5 mm-es méretben 

kaphatók, ez utóbbi a szabványos fülhallgató 

“jack” audiokábel.

AKKUMULÁTOROK 

A kamera működtetéséhez áramra van szükség, 

amit akkumulátorok tárolnak. Fontos, hogy több 

akkumulátor legyen nálad, ha hosszabb ideig 

dolgozol az eszközeiddel. Győződj meg róla, 

hogy az összes akkumulátort feltöltötted, mielőtt 

filmezni indulsz. A mobiltelefonokhoz külső 

akkumulátorok is kaphatóak.

FÜLHALLGATÓ 

Ha a kamerán van fejhallgató kimenet, akkor 

felvétel közben nagyon fontos, hogy folyamatosan 

figyeld a hangot. Így menet közben is észleled, ha 

bármilyen probléma van a hangfelvétellel.

ESERNYŐ 

Nem haszontalan, hogy a felszerelés állandó része 

legyen, esős időjárás esetére.

LÁMPÁK 

Előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerülsz, amikor 

lámpát kell használni, mert nincs elég környezeti 

fény. Erre a célra vannak kis és erős lámpák, 

amelyeket megvásárolhatsz, és vagy a kamerára, 

vagy egy állványra helyezhetsz.

SZÁMÍTÓGÉP 

A felvételek szerkesztéséhez számítógépre van 

szükség. Ez lehet laptop vagy asztali számítógép.

VÁGÓPROGRAMOK 

Vannak ingyenes, fizetős vagy előfizetéses 

vágóprogramok. Ezeknek általában van egy 

minimális teljesítmény követelményük, amivel a 

programot futtani lehet. A fejezet végén tippeket 

adunk a szerkesztőprogramokkal kapcsolatban.

MEREVLEMEZEK 

Ha sok felvételt rögzítesz jó minőségben, a 

számítógép meghajtója gyorsan megtelik. Egy 

idő után szükség lehet külső merevlemezekre is 

a felvételek tárolásához. A legolcsóbb megoldás 

a belső merevlemezes meghajtók (HDD) 

vásárlása, amelyeket az asztali számítógépébe 

lehet belehelyezni, de léteznek USB-kábelen és 

dokkolóállomáson keresztül csatlakoztatható 

eszközök is.

OBJEKTÍVEK 

Igazi “lencse utáni vágy” alakulhat ki, amikor 

meglátod, milyen szép felvételeket lehet 

készíteni a különböző típusú objektívekkel. Az 
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objektívekkel kapcsolatban itt most nem megyünk 

bele túl sok részletbe, csak annyit szeretnénk 

megjegyezni, hogy lehetnek fix gyújtótávolságú 

objektívek, ami azt jelenti, hogy nem tudsz velük 

zoomolni, de általában fényesebbek és jobban 

elmossák a hátteret, illetve teleobjektívek vagy 

zoomobjektívek, amelyekkel tudsz zoomolni. 

Az objektívek fényereje is különbözik; minél 

több fényt tudnak az érzékelőre engedni, annál 

fényesebbek és általában annál drágábbak.

HÁTIZSÁK 

Végül, jó, ha rendelkezésedre áll egy erős hátizsák, 

amelyben minden felszerelést magaddal vihetsz. 

Ha tudod, mit szeretnél filmezni, és a felszerelést 

is bepakoltad, akkor készen állsz a filmezésre.

3.2.7.2. Alapvető 
kifejezések a 
videózásban
FÉNY 

Az első dolog, amire a képek elkészítéséhez 

szükség van, az a fény. Gyenge fényben a képek 

rosszabb minőségűek lesznek. Győződj meg róla, 

hogy a téma megfelelően meg van világítva, és 

nem túl sötét. Próbálj meg nem a napfénnyel vagy 

erős fénnyel szemben filmezni. Az erős ellenfényt 

arra lehet használni, hogy valakit álcázzon, mivel 

a háttérvilágítással készült képeken az alakok 

sziluettnek tűnnek.

VIDEÓFELBONTÁS 

A digitális képek színes pixelekből, apró 

színpöttyökből épülnek fel. Minél több ilyen 

pont van egy képen, annál részletesebb. A képek 

függőlegesen és vízszintesen is rendelkeznek 

bizonyos számú ilyen pixellel. Ez a két szám 

adja meg a kép felbontását. Vannak bizonyos 

szabványos felbontások, amelyeket használunk, 

a kamerák és kijelzők fejlődésével ez a szám is 

növekszik. Az SD, vagyis a szabványos felbontás 

vízszintesen 640 pixel, függőlegesen pedig 480 

pixel, tehát 640x480 pixel. A HD (vagy 720p) 

felbontás 1280x720 pixel. A Full HD (vagy 1080p) 

1920x1080 pixel, a 4k pedig 3840x2160 pixel. A 

ma leggyakrabban használt felbontás az 1080p, 

de egyre több fényképezőgép és monitor vagy 

televízió rendelkezik 4K felbontással.

KAMERASEBESSÉG (FRAME RATE) 

Minden mozgókép ugyanarra az illúzióra épül: 

ha egy bizonyos témáról sok képet készítünk, 

és ezeket a képeket egy bizonyos sebességgel 

egymás után lejátsszuk, akkor mozgást látunk. Az 

egy másodperc alatt készült képkockák számát 

nevezzük kamerabességnek. A szabványos 

kamerasebesség (fps, frame per second), amit 

mi videósok használunk, ugyanaz, mint amit a 

mozi használ, azaz 25fps (vagy 24fps az USA-

ban). Ezt szoktuk meg, amikor filmeket nézünk. A 

mozgás egy kicsit elmosódottnak tűnik ilyenkor. 

Több képkockát is rögzíthetsz másodpercenként. 

Nagyobb kamerasebességgel a mozgás kevésbé 

fog elmosódottnak tűnni. Ha például 120 

képkockát rögzítesz másodpercenként, akkor egy 

szerkesztőprogramban ¼ sebességre lassíthatod 

a felvételt, ami ebben az esetben 30 fps-t 

eredményez, így a lassított videó szép egyenletes 

lesz.

KÉPARÁNY 

A képarány a képkocka szélességének és 

magasságának egymáshoz viszonyított aránya. 

A régebbi televíziókészülékek 4:3 képarányúak. 

Manapság 16:9-es képarányt használunk, ahol 

a szélesség 16 egység, a magasság pedig 9. 

A legtöbb laptop képernyője 16:9-es arányú, 

akárcsak a YouTube videóablak. Minél vékonyabb 

a magasság, annál moziszerűbb a kép. A mozi 

“szélesvásznú képernyő” 2.39:1 arányú.

JELENETTÍPUSOK 

Megkülönböztethetünk elsődleges (A-roll) és 

másodlagos (B-roll, vagy vágókép) felvételeket 

az alapján, hogy mit rögzítünk a kameránkkal. 

Az A-roll a fő kameránk; ez lehet péládul a fő 

interjúfelvétel valakiről. Gyakran előfordul, 

hogy ez gyakorlatilag egy beszélő fej. Az A-roll 

lehet egy akciófelvétel is, amelyet megfigyelési 

szekvenciának is neveznek, amikor megfigyelünk 

valakit, amint csinál valamit, embereket, akik 

interakcióba lépnek egymással. Általában ezek 

az interakciós felvételek a legérdekesebbek. A 

vágókép egyfajta másodlagos felvétel, illusztrációs 

felvételek tárgyakról, emberekről vagy tájról, 

amelyek illusztrálják azt, amiről az A-roll-on 

szereplő alany beszél. Természetesen a B-roll-

okat használhatod csak zene vagy csend lejátszása 

közben is. Egy másik felvételtípus a reakciófelvétel, 

amikor a riportert vagy a közönséget filmezed. Egy 

másik, megalapozó jelenet (establishing shot) az, 

amikor lefilmezed, ahogy az alanyod megérkezik 

az interjú helyszínére, vagy ha előbb megmutatod 

a várost, a házat, a bejáratot vagy a szobát, ahol az 

interjú zajlani fog.

3.2.8. A kép 
megkomponálása
Ha a következő 5 egyszerű szabályra odafigyelsz, 

szebben megkomponált felvételeket készíthetsz.
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A témád, vagy alanyod különböző méretben 

jelenhet meg a képen. Lehet messze vagy nagyon 

közel. Általában egy interjú esetében egy közepes 

távolságból felvett (medium shot) vagy egy 

közepesen közeli felvétel (medium close-up) 

készül. Ha az alany túl messze van, nem fogod 

elég jól látni az arcát. Ha túl közel van, akkor túl 

intim és zavaró lesz.

FELVÉTELI SZÖG 

Az interjúkhoz általában szemmagasságba állítjuk 

a kamerát. Egy kicsit magasabb szög gyakran 

szép, de az alacsonyabb szögek általában nem 

működnek jól. Túl magas szögből az alany 

sebezhetőnek tűnik, míg egy nagyon alacsony 

szögből készült felvételen az alany erős és 

domináns személynek tűnhet.

Képméretek

Nagytotál (XLS)

Szekond (MCU)

Közepesen távolivagy “amerikai” 

felvétel  (MLS)

Szűk közeli (BCU)

Totál (LS)

Közeli (CU)

Félalakos (MS)

Szuper közeli (XCU)

Felvételi szögek

Alacsony

Alulnézet

Szemmagasság

Ferde

Magas

Madártávlat
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HEADROOM 

Az alany feje feletti teret «headroomnak” vagy 

“levegőnek” nevezzük. Győződj meg róla, hogy ez 

nem túl sok vagy túl kevés. Figyelj arra is, hogy a 

szemmagasság körülbelül a teljes kép 2/3-ánál 

legyen, és hogy a nagyítással megtartsd a felső és 

alsó rész arányát.

HARMADOLÁS SZABÁLYA 

Ha a képet 4 vonallal 9 részre osztjuk a felvétel 

komponálásakor (és a téma nem a kép közepén 

van, hanem vagy a vonalakon, vagy a vonalak 

kereszteződésében), harmonikusabb képet 

kaphatunk.

“LEADROOM” 

Amikor megkomponálod a képet, hagyj több 

helyet az alanyod előtt, vagy abban az irányban, 

amerre mozog. Ez több teret hagy az alany 

előtt, és azt az érzést kelti, hogy van valami 

abban az irányban, amerre néz, különösen, ha 

interjúfelvételt készítesz.

3.2.9. A fényképezőgép 
vagy a telefon tartása 
és mozgatása 
A megfelelő stabilitás érdekében a kamerát 

és a telefont mindkét kézzel érdemes tartani. 

Fényképezőgép tartásakor az operatőr általában 

a bal tenyerét a kamera és az objektív alá, a jobb 

tenyerét pedig a kamera jobb oldalára helyezi. 

EKSPOZICIJA / RYŠKUMAS

Az expozíció a fénykép vagy videó általános 

fényessége. Pontosabban az a fénymennyiség, 

amely a filmre vagy a kamera érzékelőjére jut 

a kép készítésekor. Minél több fény éri a filmet 

vagy a kamera érzékelőjét, annál világosabb lesz 

a fénykép. Minél kevesebb a fény, annál sötétebb 

lesz a kép. Vigyázz, hogy ne exponáld túl vagy alul 

a felvételt. Sok mindent “kijavíthatsz utólag” vagy 

utómunkálatok során, sötétebbé vagy világosabbá 

teheted a képet vagy a felvételt, de csak bizonyos 

mértékig. Ha túlexponálod a felvételt, és csak 

fehér szín lesz a képen, majd próbálod sötétebbé 

tenni, akkor szürkévé válik. Hasonlóképpen, ha 

alulexponálod, és csak fekete van rajta, és semmi 

más részlet, akkor amikor világosabbá teszed, 

akkor megint csak szürke lesz. Az expozíció és a 

fókusz kézi beállítása a mobilon egyszerű, csak 

megérinted a telefont, ahová fókuszálni szeretnél, 

és a készülék automatikusan beállítja a fényerőt 

is. A fényképezőgépeken (és a telefonok bizonyos 

alkalmazásainál is) lehetőséged van az expozíció 

manuális beállítására, aminek 3 szempontja van: 

a zársebesség, a záridő (rekesz, blende vagy írisz) 

és az ISO/erősítés.

A REKESZ 

A rekesz az a lyuk az objektívben, amelyen 

keresztül a fény áthalad. Hasonlóan a szemünk 

íriszéhez, a rekesznyílást szélesre nyithatjuk, 

hogy több fény jusson az érzékelőnkbe, vagy 

zárhatjuk a rekeszt, hogy kisebb legyen a nyílás, 

és kevesebb fény jusson az érzékelőnkre. A 

rekesznek van egy száma, az F-érték. Minél 

kisebb a szám, annál több fényt tud átengedni 

az objektív. Az objektíveknek van egy minimális 

F-érték számuk. Vannak fényerős, vagy gyors 

objektívek, amelyek F értéke 0,95, 1,4 vagy 1,8, de 

a 2 vagy 2,8 is gyors/világos objektívnek számít. 

A fényképezőgépen a rekesznyílást körülbelül 

F22-re zárhatod, hogy a lehető legkevesebb fény 

jusson az érzékelőre. Minél jobban kinyitod a 

rekeszt, annál kisebb az F-érték, és annál jobban 

el tudod homályosítani a téma hátterét. Más 

szóval, a mélységélesség sekélyebb lesz. Egyes 

zoomobjektívek rekesznyílása a nagyítással 

változik, az F-szám felfelé megy, mivel az objektív 

hossza megváltozik, és kevesebb fény jut át rajta.

A kamera tartása közben a hasad használhatod 

a könyököd támasztékaként. Amikor felveszel 

valamit, győződj meg róla, hogy elég sokáig 

kitartod az adott jelenetet. Számolhatsz fejben 

10 másodpercig, hogy biztosan elég hosszú 

felvételt készíts. Amikor a kamerával pásztázol, a 

felsőtested a karoddal együtt mozogjon. Mozgás 

közben tartsd enyhén behajlítva a térded és lassan 

mozogj. A zoomot általában arra használjuk, hogy 

megtaláljuk a látómezőt vagy a képkockát, és 

ott maradjunk. Felvétel közben általában nem 

zoomolunk, csak azért, hogy gyorsan megtaláljuk 

a következő kompozíciót. A filmben való zoomolás 

a házi videó érzetét kelti. Ha mobiltelefonnal 

filmezünk, tartsuk vízszintesen. Ez adja a 16:9-es 

képarányt. 

3.2.10. Kamera 
beállítások
A filmezés elméletéről rengeteg könyv elérhető, 

ezért itt csak az alapokkal foglalkozunk. 

Videófelvétel készítésekor ugyanazokat az 

eszközöket használjuk, mint egy kép fotózásakor. 

A videósok általában kézi (manuális) beállításokat 

használnak, hogy minél jobban kontrollálni tudják 

a végeredményt.

MÉRET/MINŐSÉG 

A számítástechnikában a bitráta (bitráta vagy 

R változó) az időegységenként továbbított vagy 

feldolgozott bitek száma. 1 Mbit/s vagy 1 Mbps 

= 1000 kbit/s. Általában minél nagyobb a bitráta, 

annál több adat van a fájlban, és annál több 

információ és részlet van a videóban. Általában 

egy 1080p vagy Full HD videó kb. 7-12 Mbps 

méretű. A 4k vagy 2160p felbontású felvételek 

körülbelül 35-68 Mbps méretűek.

FÓKUSZ 

Videósokként általában kézi fókuszt használunk, 

hogy ellenőrizni tudjuk, mi az ami éles és mi az, 

ami nem éles a videónkban. A fókusz kiemelés 

(peaking) segít abban, hogy a videókamera LCD-

képernyőjén láthassuk, mi van fókuszban, mivel 

kiemeli a kép azon területeit, amelyek élesek.

A “Headroom” vagy “levegő”

Túl közel

Megfelelő

Túl kevés

Az arány megtartása a közelítésnél

Leadroom

A harmadolás szabálya
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ZÁRSEBESSÉG 

A kameráknál a zársebesség kifejezés azt az időt 

jelöli, amíg a zár nyitva marad a felvétel készítése 

során. Minél nagyobb a szám, annál rövidebb ideig 

van nyitva, és annál élesebb lesz a felvétel. Minél 

alacsonyabb a szám, annál hosszabb ideig van 

nyitva, és annál homályosabb lesz a mozgás. Az 

50-es zársebesség a másodperc ötvened részét 

jelenti. A 100-as zársebesség 1/100 másodpercet 

jelent. Videózásnál általában 1/50-re állítjuk. 

Általában így hagyjuk, és akkor kapcsoljuk feljebb, 

amikor sötétíteni szeretnénk az expozíciót.

ISO VAGY GAIN 

A filmnegatívok korában az ISO-szám a film 

érzékenységét mutatta. A 100 ISO film kevésbé 

volt érzékeny, mint a 400 ISO film. A digitális 

fényképezőgépekben megtartották ugyanezeket 

az értékeket, ezeket ma is a fényérzékelő 

érzékenységének beállítására használjuk. Az alap 

ISO 100, a legkevésbé érzékeny. Minél több ISO-t 

vagy erősítést (gain) adunk hozzá a képünkhöz, 

annál érzékenyebb lesz az érzékelőnk a fényre, és 

annál világosabb lesz a képünk. Ennek azonban 

van egy hátulütője is. Minél több erősítést adunk 

hozzá, annál több zajt fogunk látni a képen. 

Összefoglalva: videóhoz általában 50-re érdemes 

a zársebességet állítani (amikor 25 kép/mp 

sebességgel filmezünk). A rekesznyílást a kívánt 

F értékre állítsd, ez lehet a legalacsonyabb vagy 

2,8 körüli érték, attól függően, hogy mennyire 

szeretnéd elmosódottnak látni a hátteret. Ezután 

pedig beállítod az ISO-t, hogy megfelelő legyen 

a fényerő. Ha nagyon világos helyzetben vagy, 

és nem tudsz 100-nál alacsonyabb ISO-értéket 

választani, akkor feljebb állíthatod a rekesznyílást, 

és sötétheted a felvételt.

A FEHÉREGYENSÚLY 

A fehéregyensúly (white balance, WB) az a 

folyamat, amelynek során eltávolítjuk az irreális 

színárnyalatokat, hogy az élőben fehérnek tűnő 

tárgyak a videón is fehérnek tűnjenek. A kamerák 

egy része a fehéregyensúlyt automatikusan 

beállítja, de ezt néha manuálisan korrigálni kell, 

és a képet kékebb árnyalat felé tolni, ha a kép túl 

narancssárga (ez történik bent a mesterséges 

sárga fény miatt) vagy ha a kép túl kék (ez történik 

kint a kék ég miatt. Beállíthatod a kamerán 

a beltéri vagy kültéri fehéregyensúlyt, vagy 

kézzel állíthatod be a “kelvinszámot” a nagyon 

narancssárga árnyalattól a nagyon kékig.

3.2.11.                                                 
Az interjú beállítása 
operatőrként
Filmkészítésnél általában párban dolgozunk, a 

csapatot egy riporter és egy operatőr (vagy más 

néven DoP, “Director of Photography”) alkotja. 

Amikor megérkezünk egy helyszínre, keresünk 

egy szép hátteret, amely jól mutat az interjúhoz. 

A felvétel előtt meg kell győződni arról, hogy 

nincs semmi olyan a háttérben, ami zavaró lehet, 

például agancs a fej magasságában, vagy egy 

polc a nyak magasságában. Te döntöd el, hogy az 

interjúalany álljon vagy üljön. Keress egy csendes 

és jól megvilágított helyet, vagy használj lámpákat. 

A kinti forgatás általában jobban megvilágított. 

Keress olyan zajokat, amelyeket meg kell szüntetni; 

kapcsold ki a hűtőszekrényt, a légkondicionálót, 

vagy csukd be az ablakokat. Miközben előkészülsz, 

a riporter megnyugtathatja az interjúalanyát. Nem 

ajánlott túl sokat beszélni az interjú témájáról 

a tényleges felvétel előtt. Az interjút úgy állítsd 

be, hogy a riporter és az interjúalany egymással 

szemben álljon, a kamerát pedig úgy helyezd el a 

riporter közelében, hogy szűk szögben legyen. A 

riportert és az interjúalanyt egy képzeletbeli vonal 

köti össze. Ha az egyik oldalon kezded a felvételt, 

akkor ezt a vonalat ne lépd át. Azon az egy 

oldalon mozoghatsz, és a riportert arról az oldalról 

a riportalanynak, hogy kerülje a szakzsargont 

vagy a rövidítéseket, amelyeket a nézők nem 

értenének. Az interjú végén megkérdezheted a 

riportalanyt, hogy van-e még valami, amit szeretne 

hozzátenni. A hangminőségre való odafigyelés 

bizonyos értelemben fontosabb, mint maga a 

videó, mert egy tönkrement interjúrészletre 

bármikor rátehetsz egy B-rollt (vágóképet), de 

ha nem értékelhető minőségű, vagy nagyon 

torzított hangot rögzítettél, akkor baj van. 

Próbálj folyamatosan figyelni a hangminőségre. 

Amikor felcsatolod a csíptetős mikrofont, rejtsd 

el a zsinórt. Egy lazán lógó zsinór amatőrnek 

tűnhet. Ha telefonokkal filmezel, használhatsz 

egy második telefont a hangfelvételhez. Néhány 

felcsatolható mikrofont is csatlakoztathatsz a 

telefonokhoz. Jól jön egy percnyi szobahang, a 

szoba hangulati csendjének felvétele. Hasznos, ha 

később hangot szerkesztesz, hogy olyan helyekre 

illeszthesd be, ahol senki sem beszél (az egyenes 

csend észrevehető szakadást okoz). Ha telefonnal 

filmezel, hasznos, ha az interjú rögzítése közben 

repülőgép üzemmódba kapcsolod a telefont. Teli 

akkumulátorral kezdj, és előzetesen ellenőrizd a 

telefonon lévő tárhelyet. 

3.2.13. Biztonság 
és beleegyezés, 
személyazonosság 
elrejtése
Az interjúalanyokat mindig előzetesen 

tájékoztatni kell arról, hogy miről fog szólni a film, 

és hol fog megjelenni. Az interjúnak önkéntesnek 

kell lennie, és bizonyos esetekben engedélyt kell 

kérni, például kiskorúaknál. Előfordulhat, hogy 

el kell titkolni az alany személyazonosságát. Ezt 

megteheted az interjú, vagy az utómunka során. 

Az interjú során filmezhetsz hátulról, sapkával 

a fejükön, vagy csak a kezüket. Filmezhetsz erős 

filmezheted, de ne menj át a másik oldalra, mert 

akkor a filmben megváltozik a tekintet iránya. Az 

alany a riporterre nézzen, ne a kamerára. Ha csak 

egy kamerával dolgozol, jobb a szélesebb felvétel, 

mint a túl közeli. A vágóprogramban lehetőséged 

lesz egy kicsit ráközelíteni, de kicsinyíteni már 

nem.

3.2.12. 
A riporter munkája
Érkezz időben az interjúra, és készülj fel. 

Kérdéseidet előre elkészítheted. Ha szükséges, 

megkérheted az alanyt, hogy írjon alá egy 

beleegyező nyilatkozatot, vagy mondja szóbeli 

beleegyezését a kamerába. Az első kérdés a 

névre és a munkahelyre vonatkozzon. Ez hasznos 

a lazításhoz, és ahhoz is, hogy később tudd, kivel 

készítetted az interjút. Amikor kérdezni kezdesz, 

ügyelj arra, hogy olyan kérdéseket tegyél fel, 

amelyekre nem csak igennel vagy nemmel lehet 

válaszolni. Megkérheted az alanyt, hogy teljes 

mondatokkal válaszoljon, amelyek tartalmazzák 

a kérdést vagy magát a témát. Például ha 

megkérdezed, hogy “milyen az időjárás”, nem 

csak azt kell válaszolnia, hogy szép, hanem azt 

is, hogy “szép az időjárás”. Ily módon nem kell 

az eredeti kérdést használni a filmben. Az interjú 

alatt maradj csendben. Bólints a fejeddel, hogy 

visszajelzést adj, de ne hangosan válaszolj, mert 

azt is rögzítésre kerül.

Általában egyszerű kérdéseket kell feltenni, 

amelyekre az alany könnyen tud válaszolni. 

A Te szereped itt nem az, hogy lenyűgözd 

az riportalanyt a tudásoddal, hanem hogy 

feltedd a szükséges kérdéseket, és megkapd a 

szükséges válaszokat, valamint hanganyagot. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy olyan 

dolgokat szabad csak kérdezni amelyekre már 

tudod a választ. Mindenképpen mondd meg 



változata. A Windows Movie Maker vagy az 

iMovie (Mac) ingyenes alapprogramok. Telefonra 

a Quik, az iMovie vagy az Adobe Premiere Rush 

(ez nem ingyenes) használható. Az Adobe 

Premiere Pro CC-t egy előfizetéses program, és a 

havi díja 20 USD körül van. A Final Cut X az Apple 

vágóprogramja, és körülbelül 300 USD-ba kerül. 

A vágási munkákhoz ingyenes zenét találhatsz 

a pixabay.com oldalon, vagy jó minőségű zenét 

vásárolhatsz a jamendo.com oldalon.

fény felé, ilyenkor sziluettképet kapsz. Ezen kívül 

a felvételeket célzottan életlenné teheted. A vágás 

során elmoshatod az arcokat, eltorzíthatod a 

hangot, alkalmazhatsz vágóképeket. Megkérhetsz 

színészeket is, hogy ők olvassák fel a nyilatkozatot. 

A filmezés után gondoskodj arról, hogy a 

felvételeket jól tárold, és mások ne férhessenek 

hozzá.

3.2.14. Néhány tipp a 
vágással kapcsolatban
Végül, néhány ötlet, hogy hol kezd a videóvágást. 

A YouTube-on számos nagyon jó online 

oktatóanyag található a vágásról; egy Google-

kereséssel könnyen meg lehet találni az ilyen 

jellegű honlapokat és oktatóanyagokat. Jó 

ingyenes vágóprogramok például a Wondershare 

Filmora és a DaVinci Resolve lecsupaszított 






