
A mentA mentáálhigilhigiéénnéé szerepe szerepe éés s 
helye a thelye a táársadalombanrsadalomban……

A mA múúlt, jelen lt, jelen éés a js a jöövvőő
A civil szektor szerepeA civil szektor szerepe



„„NehNehééz korban z korban ééllüünk. Nem tarthatunk a nk. Nem tarthatunk a 
nagy diktatnagy diktatúúrrááktktóól, de fl, de féélhetlhetüünk az nk az 

aprapróócskcskááktktóól. A szellemi tisztl. A szellemi tisztáán maradn maradáás s 
éés a szellemi tiszts a szellemi tisztáálkodlkodáás az a s az a 

mentmentáálhigilhigiéénnéé, amelyre ma nek, amelyre ma neküünk nk 
éértelmisrtelmiséégieknek a legnagyobb gieknek a legnagyobb 

szszüüksksééggüünk vannk van…”…”

Lengyel LLengyel Láászlszlóó: Korunkba z: Korunkba záárva (1994)rva (1994)



A mentA mentáálhigilhigiéénnéé ttöörtrtéénete nete éés s 
felosztfelosztáásasa





A Magyar MentA Magyar Mentáálhigilhigiéénnéé ttöörtrtéénetenete
Tisztelet Tisztelet éés rems reméényny
A kiadvA kiadváány, amit ny, amit ÖÖn, tisztelt olvasn, tisztelt olvasóó a keza kezéében tart, ben tart, 

a tisztelet a tisztelet éés a rems a reméény, az aggodalom ny, az aggodalom éés a s a 
bizalom jele, jelkbizalom jele, jelkéépe. pe. 

TisztelgTisztelgéés az els az előőddöök,k, HorHoráányinyi BBééla, la, PiklerPikler EmmiEmmi, , 
HollHollóós Istvs Istváán, Kun Mikln, Kun Miklóós, Gys, Gyöörgy Jrgy Júúlia, lia, 
GartnerGartner PPáál, l, HermannHermann Imre, Imre, MMééreirei FerencFerenc éés s 
mmáások elsok előőtt, akik  egy ttt, akik  egy töörtrtéénelmileg nyitottnak nelmileg nyitottnak 
lláátsztszóó korszakban korszakban úúgy gy ééreztreztéék, hogy nem k, hogy nem 
nnéézhetik tzhetik téétlentlenüül a magyarsl a magyarsáág pusztulg pusztuláássáát, a t, a 
deviancidevianciáák szaporodk szaporodáássáát, az t, az ööngyilkossngyilkossáágok gok 
nnöövekedvekedéésséét, a magyarst, a magyarsáág elhg elhííresresüült lt 
alkoholizmusalkoholizmusáát t �� vagyis mvagyis máára mra máár szinte r szinte 
mitikussmitikussáá vváállóó öönpusztnpusztííttáássáát. Mint a t. Mint a 
kkééssőőbbiekben olvashatjbbiekben olvashatjáák: vilk: viláágosan gosan éés s 
kemkeméényen fogalmaztnyen fogalmaztáák meg kk meg köövetelvetelééseiket, seiket, 
íírtrtáák le a tennivalk le a tennivalóókat, meg akartkat, meg akartáák reformk reformáálni lni 
az oktataz oktatáást, mentst, mentáálhigilhigiéénnéés ks kéépzpzéést, st, 
szszöövetsvetsééget sget süürgettek a hatalommal. Mert rgettek a hatalommal. Mert 
tudttudtáák azt, amit ma, sajnos k azt, amit ma, sajnos ééppen az ppen az őő
ididőőleges kudarcuk nyomleges kudarcuk nyomáán mi utn mi utóódok mdok méég g 
pontosabban tudunk, azt, hogy a hatalom, pontosabban tudunk, azt, hogy a hatalom, 
politikai akarat politikai akarat éés ts táámogatmogatáás ns néélklküül a l a 
mentmentáálhigilhigiéénnéés mozgalom nem ms mozgalom nem műűkköödhet, dhet, 
nem segnem segííthet. thet. 

TisztelgTisztelgéés ez a fs ez a füüzet zet HofferHoffer ÉÉvava asszony elasszony előőtt is, tt is, 
aki annyi aki annyi éévtizeden vtizeden áát t őőrizte a betiltott folyrizte a betiltott folyóóirat irat 
hashasááblevonatblevonatáát, bt, bíízva abban, hogy ami igazzva abban, hogy ami igazáán n 
fontos a tfontos a táársadalomnak, az nem veszhet el, rsadalomnak, az nem veszhet el, éés s 
egyszer a nyilvegyszer a nyilváánossnossáág elg eléé kerkerüülhet, hatni lhet, hatni 
kezdhet. Fogadja kezdhet. Fogadja éérte krte kööszszöönetnetüünket nket éés s 
tisztelettiszteletüünket.nket.

ÉÉs a rems a reméény. Elgondolkodtatny. Elgondolkodtatóó, hogy hol tarthatna , hogy hol tarthatna 
ma a magyar tma a magyar táársadalom, ha a diktatrsadalom, ha a diktatóórikussrikussáá
vváált hatalom meg nem fojt mindent 1948 utlt hatalom meg nem fojt mindent 1948 utáán, n, 
ami a szemami a szeméélyislyiséég kiteljesedg kiteljesedéésséét, az t, az 
öönbecsnbecsüülléés ns nöövelveléésséét, az egyes ember t, az egyes ember 
öönnéértrtéékelkeléésséét szolgt szolgáálta volna. A tlta volna. A tööbb bb 
éévtizedes tiltvtizedes tiltáás, a probls, a problééma lekicsinylma lekicsinyléése se éés s 
eltitkoleltitkoláása msa máára a mentra a mentáálhigilhigiéénnéés helyzetet s helyzetet 
olyannyira  kritikussolyannyira  kritikussáá tette, hogy nem lehet tette, hogy nem lehet 
nem tudomnem tudomáást venni rst venni róóla. A hatalom 1995la. A hatalom 1995--ben ben 
úújra megteremtette a lehetjra megteremtette a lehetőőssééget nemcsak az get nemcsak az 
orszorszáágos kutatgos kutatáások nyilvsok nyilváánossnossáágra gra 
hozatalhozataláával, a mval, a méédia kommunikatdia kommunikatíív v 
lehetlehetőősséégeinek iggeinek igéénybevnybevéételteléével, de sok vel, de sok 
kküüllöönbnböözzőő, els, elsőősorban az oktatsorban az oktatáás ters terüületletéén n 
megindult tevmegindult tevéékenyskenyséég tg táámogatmogatáássáával. A val. A 
MentMentáálhigilhigiéénnéés Programiroda megalakuls Programiroda megalakuláása sa 
ututáán orvosok, vn orvosok, vééddőőnnőők, pszicholk, pszicholóógusok gusok éés s 
szociszociáális munklis munkáások, pedagsok, pedagóógusok gusok éés dis diáákok, kok, 
teolteolóógusok gusok éés civil szervezetek, s civil szervezetek, 
kköörnyezetvrnyezetvééddőők k éés rends rendőőrröök kapcsolk kapcsolóódtak a dtak a 
mozgalomhoz. mozgalomhoz. 

Ma, 1997 tavaszMa, 1997 tavaszáán n úújra mjra műűkköödik dik éés s éél a l a 
mentmentáálhigilhigiéénnéés mozgalom. s mozgalom. ÉÉs ezen a ponton s ezen a ponton 
mműűkköödni kezd benndni kezd bennüünk valami, ami knk valami, ami kíívvüül esik l esik 
a tudoma tudomáányos racionalitnyos racionalitáás ks köörréén: a remn: a reméény. A ny. A 
remreméény, hogy a tny, hogy a táársadalom rsadalom éés megbs megbíízott zott 
kkéépviselpviselőői, a hatalom gyakorli, a hatalom gyakorlóói nem ki nem köövetik el vetik el 
úújra a helyrehozhatatlan hibjra a helyrehozhatatlan hibáát, hogy t, hogy 
szembenszembenééznek az emberek egznek az emberek egéészsszsééggéét t 
fenyegetfenyegetőő rréégi gi éés s úújabb veszjabb veszéélyekkel, tovlyekkel, továább bb 
segsegíítik a menttik a mentáálhigilhigiéénnéé mműűkkööddéésséét, hogy most t, hogy most 
mmáár tr téényleg megsznyleg megszüülethessen a jlethessen a jöövvőő embere.embere.

dr. dr. VeVeéérr AndrAndrááss



Ma MagyarorszMa Magyarorszáágon az gon az ööt ft főő
mentmentáálhigilhigiéénnéés probls problééma kma köözgazdaszgazdasáági gi 

terhei egyenkterhei egyenkééntnt
dohdoháányznyzáás 96,7 Millis 96,7 Milliáárd Ft, rd Ft, 
alkohol 69,7 Millialkohol 69,7 Milliáárd Ft, rd Ft, 
drog 16,3 Millidrog 16,3 Milliáárd Ft; rd Ft; 
depresszidepresszióó 45,6 Milli45,6 Milliáárd Ft; rd Ft; 
ööngyilkossngyilkossáág 13 Millig 13 Milliáárd Ft. Ezrd Ft. Ez
öösszesen 241,3 Millisszesen 241,3 Milliáárd Ftrd Ft..

((RuppRupp ÁÁgnes Ph.d.1996gnes Ph.d.1996))



„„Az emberi erAz emberi erőőforrforráásokba valsokba valóó komoly komoly 
beruhberuháázzáás ns néélklküül a kl a köözegzegéészsszséég, g, 

a ka köözbiztonszbiztonsáág g 
a lelki ega lelki egéészsszséég, g, 

ssőőt a kt a köözhangulat terzhangulat teréén sem vn sem váárhatrhatóó javuljavuláás.s.””

Dr. Dr. VeVeéérr AndrAndrááss



AA MENTMENTÁÁLHIGILHIGIÉÉNNÉÉS S PROGRAMIRODAPROGRAMIRODA
RRÉÉGIGIÓÓS IRODS IRODÁÁII

MentMentáálhigilhigiéénnéés Programirodas Programiroda
Budapest Budapest éés Pest Megyei Rs Pest Megyei Réégigióó
StemlerStemler MihMiháály rly réégigióóvezetvezetőő
1066 Budapest, Lovag utca 10.1066 Budapest, Lovag utca 10.
Tel: 312Tel: 312--6406, 312 4745, 20/432 5446406, 312 4745, 20/432 544

MentMentáálhigilhigiéénnéés Programirodas Programiroda
DDééll--AlfAlfööldildi RRéégigióó
Dr. Dr. BenkBenkőő Zsuzsa rZsuzsa réégigióóvezetvezetőő
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 856722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85--87. II. em.87. II. em.
Tel: 62Tel: 62--326326--046, 20/438 933046, 20/438 933

MentMentáálhigilhigiéénnéés Programirodas Programiroda
Vas Vas éés Veszprs Veszpréém Megyei Rm Megyei Réégigióó
ErErőős Ls Líívia rvia réégigióóvezetvezetőő
9700 Szombathely, Ady t9700 Szombathely, Ady téér 5.r 5.
Tel: 94Tel: 94--312312--535/140535/140
Fax: 94 312Fax: 94 312--743743

MentMentáálhigilhigiéénnéés Programirodas Programiroda
DDééll--DunDunáántntúúli Rli Réégigióó
Dr. Dr. BleyerBleyer ErzsErzséébet rbet réégigióóvezetvezetőő
7625 P7625 Péécs, cs, MajorossyMajorossy úút 36. (t 36. (TettyeTettye IrodahIrodahááz)z)
Tel: 72Tel: 72--211 755/ 218., v. 260. mell211 755/ 218., v. 260. melléékk

MentMentáálhigilhigiéénnéés Programirodas Programiroda
GyGyőőrr--SopronSopron--KomKomááromrom--EsztergomEsztergom éés s 
FejFejéér Megyei Rr Megyei Réégigióó
Dr. Varga GDr. Varga Gáábor rbor réégigióóvezetvezetőő
9023 Gy9023 Győőr, Baross Gr, Baross Gáábor bor úút 20. t 20. I.emI.em..
Tel: 96Tel: 96-- 316316--710710

MentMentáálhigilhigiéénnéés Programirodas Programiroda
ÉÉszakszak--MagyarorszMagyarorszáági Rgi Réégigióó
KulcsKulcsáár r BBéélláánnéé rréégigióóvezetvezetőő
3534 Miskolc, 3534 Miskolc, MedgyesaljaMedgyesalja úút 12. IV. em.t 12. IV. em.
Tel: 46Tel: 46--325 233/46325 233/46

MentMentáálhigilhigiéénnéés Programirodas Programiroda
HajdHajdúú--Bihar Bihar éés Js Jáászsz--NagykunNagykun--Szolnok Szolnok 
Megyei RMegyei Réégigióó
Dr. Dr. BugBugáánnnnéé SzathmSzathmááriri Margit rMargit réégigióóvezetvezetőő
4028 Debrecen, R4028 Debrecen, Róózsahegyi zsahegyi úút 4.t 4.
Tel: 52Tel: 52--422422--799799

MentMentáálhigilhigiéénnéés Programirodas Programiroda
SzabolcsSzabolcs--SzatmSzatmáárr--Bereg Megyei IrodBereg Megyei Irodáájaja
Dr. Dr. ÉÉva Erzsva Erzséébet irodavezetbet irodavezetőő
4400 Ny4400 Nyííregyhregyhááza, Egyhza, Egyhááz z úút 13. III. em.t 13. III. em.
Tel: 42Tel: 42--314314--111/119 m Fax: 42/310 551111/119 m Fax: 42/310 551



A MentA Mentáálhigilhigiéénnéés Programiroda feladatai:s Programiroda feladatai:

KoordinKoordináácicióó::
InformInformáácicióógygyűűjtjtééss
FelvilFelviláágosgosííttóó éés informs informáácicióó kköözlzlőő tevtevéékenyskenyséégg
PRPR
SzervezSzervezééss
OktatOktatááss
LobbizLobbizáás (szakmai, ks (szakmai, köözzöösssséégi, gi, öönkormnkormáányzati, nyzati, 
politikaipolitikai……))
FoundFound Leasing (forrLeasing (forráások felkutatsok felkutatáása)sa)
PPáálylyáázatok (forrzatok (forráások kihasznsok kihasznáálláása sa éés forms formáálláása)sa)



„„ÉÉn alig hiszem, hogy a test, mn alig hiszem, hogy a test, méég ha g ha 
egegéészsszsééges is, a maga kivges is, a maga kiváállóóssáággáával jval jóóvváá
tudntudnáá tenni a lelket. Fordtenni a lelket. Fordíítva: a jtva: a jóó lléélek lek 
tudja csak a testet a maga ertudja csak a testet a maga eréénynyéével a vel a 

lehetlehetőő legjobblegjobbáá tennitenni..””
SzSzóókratkratéészsz



A lelki egA lelki egéészsszséég ismg isméérveirvei

KonstruktKonstruktíív egyv együüttmttműűkkööddééss
EmpEmpáátiatia
Indulatok szabIndulatok szabáályozlyozáásasa

InterperszonInterperszonáális kompetencialis kompetencia

ElElőőfeltfeltéételek:telek:
–– Az Az éénn--ideideáál l éés az s az öönknkéép koherencip koherenciáájaja
–– KimunkKimunkáált villt viláágkgkéépp
–– Az egyAz egyééni lni léét t éértelmezrtelmezéésese

AzonossAzonossáágg--tudattudat



A hazai tA hazai tööbbletbblet--deviancia tdeviancia téényeznyezőőii

1.1. TTáársadalmi szinten:rsadalmi szinten:
A politikai rendszertA politikai rendszertőől l éés a politiks a politikááttóól vall valóó
elidegenedelidegenedééss
SzociSzociáálisan lisan öörrööklklőőddőő kulturkulturáális tlis töörtrtééneti neti 
magatartmagatartáásmintsmintáákk
Ambivalens (elfogadAmbivalens (elfogadóó –– elutaselutasííttóó) t) táársadalmi attitrsadalmi attitűűddöök k 
a deviancia devianciáákkal szembenkkal szemben
A devianciaA deviancia--szabszabáályozlyozóó intintéézmzméényrendszer nyrendszer 
fejletlensfejletlenséége, elge, eléégtelensgtelenséége ge éés his hiáányanya



2.2. MikroszociMikroszociáálislis szinten:szinten:
DiszfunkcionDiszfunkcionáálislis csalcsaláádd
DeviDeviááns szubkultns szubkultúúrráákk
DiszfunkcionDiszfunkcionáálislis iskola, iskola, óóvvóódada
DiszfunkcionDiszfunkcionáálislis helyi khelyi köözzöösssséégek (mgek (műűvelvelőőddéési hsi hááz, z, 
egyhegyhááz, klubok, sportkz, klubok, sportköörröök, stb.)k, stb.)

3.3. IndividuIndividuáális szinten:lis szinten:
IdentitIdentitáás bizonytalanss bizonytalansáágg
Fejletlen Fejletlen éénn--vvééddőő mechanizmusokmechanizmusok
Kialakulatlan vilKialakulatlan viláágkgkéépp



Jelen civil helyzetJelen civil helyzet

A civil tA civil táársadalom azt rsadalom azt éérzi, hogy politizrzi, hogy politizáálnia lnia 
kell, hogy elkell, hogy eléérhesse crhesse cééljaitljait
Nincs egysNincs egysééges mentges mentáálhigilhigiéénnéés rendszer, a s rendszer, a 
rréégit felszgit felszáámoltmoltáák, k, úújat nem jat nem ééppíítettektettek
RRéészterszterüületek kiemelletek kiemeléésséével a rendszer vel a rendszer 
szszéétziltziláállóódott a pdott a péénzforrnzforráások arsok aráánytalan  nytalan  
elosztelosztáása miattsa miatt
HiHiáányzik az egysnyzik az egysééges nemzeti ges nemzeti 
mentmentáálhigilhigiéénnéés strats stratéégiagia



HiHiáányzik a koordinnyzik a koordináácicióó a civilek ka civilek köözzöött egy tt egy 
konszenzuson alapulkonszenzuson alapulóó stratstratéégia alapjgia alapjáán Pl.: n Pl.: 
Nemzeti DrogstratNemzeti Drogstratéégiagia
HiHiáányoznak az nyoznak az úún. Mn. Móódszervdszerváássáárok, rok, 
amelyek konkramelyek konkréét tt táámogatmogatáást nyst nyúújtanak jtanak éés s 
bemutatkozbemutatkozáásra adnak lehetsra adnak lehetőősséégetget
Nincs azonos elvek alapjNincs azonos elvek alapjáán mn műűkkööddőő
monitorozmonitorozáás (szakmai konszenzus)s (szakmai konszenzus)
KevKevéés a haszns a hasznáálhatlhatóó infrastruktinfrastruktúúrara
HiHiáányzik az oktatnyzik az oktatáásbsbóól a mentl a mentáálhigilhigiéénnéés s 
szemlszemléélet megvallet megvalóóssííttáásasa



A lehetsA lehetsééges jges jöövvőő

Ugyanolyan koordinUgyanolyan koordináácicióó kialakkialakííttáása, mint a sa, mint a 
drogterdrogterüületenleten
KKööteleztelezőő mentmentáálhigilhigiéénnéés programok az s programok az 
iskoliskoláában ban plpl,:,:öönismereti, nismereti, 
egegéészsszséégfejlesztgfejlesztéési, ksi, köözzöösssséégi, kulturgi, kulturáálislis
ÚÚj szakmai rendszerek felj szakmai rendszerek felééppííttéése pl.: se pl.: 
deviancia ambulancideviancia ambulanciáák kialakk kialakííttáása sa éés s 
mműűkköödtetdtetéése se 



A lehetsA lehetsééges jges jöövvőő

Alapfeladatok finanszAlapfeladatok finanszíírozrozáása min. 50%sa min. 50%--banban
ÚÚj feladatok megoldj feladatok megoldáássáának lehetnak lehetőősséégege
ÖÖnsegnsegííttőő csoportok tcsoportok táámogatmogatáásasa
KrKrííziskzisköözpontok zpontok éés s öönsegnsegííttőő helyek helyek 
lléétestesííttéésese



A hazai deviancia kutatA hazai deviancia kutatáás eredms eredméényeinyei
(1980(1980--1990)1990)

A deviancia problA deviancia probléémmáák elhallgatk elhallgatáása ksa káárosabb, rosabb, 
mint a feltmint a feltáárráásuk ksuk köövetkezmvetkezméényeinyei
A kA köözvzvéélemleméény tny táájjéékoztatkoztatáása az epidemiolsa az epidemiolóógiai giai 
vváálslsáágrgróóll
A A devideviáánsoknsok inkinkáább bb ááldozatok, mint bldozatok, mint bűűnnöössöök, k, 
segsegíítstséégre szorulnakgre szorulnak
A gyermekkori szocializA gyermekkori szocializáácicióó jelentjelentőőssééggéének nek 
bizonybizonyííttáásasa



A devianciA devianciáák halmozk halmozóóddáása a szegsa a szegéény rny réétegekbentegekben
A devianciA devianciáák egyk együüttes elttes előőfordulforduláásasa
A  deviA  deviááns megnyilvns megnyilváánulnuláás ts tüünetnet
A csalA csaláádsegdsegííttőő éés ments mentáálhigilhigiéénnéés szolgs szolgáálatok latok 
jelentjelentőősséége a deviancige a devianciáák hosszk hosszúú ttáávvúú kezelkezeléésséébenben

Andorka,1994Andorka,1994





KKööszszöönnööm a figyelmm a figyelmüüket! ket! 
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