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Háttér

▪ ESPAD=Európai Iskola Vizsgálat Alkoholról és egyéb drogokról 
(European School Survey Project on Alcohol and other Drugs)

▪ Négy évente ismétlődő országos reprezentatív kutatás a 16 éves 
fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól: 1995-2019 – 7 
hullám

▪ 30-35 európai ország
▪ EMCDDA és CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Pisa
▪ Cél: időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön 

Európa fiataljainak dohányzásáról, alkohol- és egyéb drogfogyasztási 
szokásairól, mérje a fiatalok fogyasztási szokásaiban bekövetkezett 
változásokat, összehasonlítsa az országonként eltérő trendeket

▪ Hazai adatfelvétel lebonyolító: Budapesti Corvinus Egyetemen 
Kommunikáció és Szociológia Intézet Szociológia és Társadalompolitika 
Tanszék 

▪ Kutatásvezető: Elekes Zsuzsanna
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Előzmények

Minek tudható be, hogy 
míg Magyarországon az 
alkoholfogyasztás havi 
prevalenciája növekvő 
tendenciát mutat, addig 
a többi ESPAD országban 
csökkenő tendencia 
mutatkozik? → ESPAD 
Trend Adatbázis* 2003-
2019  trendelemzést 
végeztünk

*A nemzetközi ESPAD Trend Adatbázist az ESPAD koordináció bocsátotta rendelkezésre



Magyarázat

VÁLTOZÓK MAGYARORSZÁG TÖBBI ORSZÁG
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• Az összességében eltérő 2003 és 2019 közötti tendencia ellenére a hazai 16 
évesek havi alkoholfogyasztási prevalenciája nem tér el jelentős mértékben a 
többi ESPAD ország átlagától a legtöbb vizsgált adatfelvételi évben. 

• A vizsgálható háttérváltozók tendenciái Magyarországon és a többi országban 
nagyon hasonlóak, különösen 2003–2019 közötti időszakban.

• Az elemzésünkbe nem lehetett bevonni a mentális egészség változóit 
(depresszió, anómia, önbecsülés). 

• Az elmúlt hónapban történő alkoholfogyasztás meglehetősen gyakori, nem 
specifikus magatartás a 16 éves diákok körében. 

Újabb kutatási irányvonalak: 

Miért problémásabb a fiatalok alkoholfogyasztása 
Magyarországon, mint Európa többi országában? 

Összességében tehát nem tudtunk megfelelő magyarázatot adni arra, 
hogy miért különbözik az elmúlt havi alkoholfogyasztás tendenciája 

Magyarországon a többi ESPAD országhoz képest
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• 2019-es adatok
• 86161 diák – ebből 2423 magyar hallgató
• Súlyozás 16 éves kohorsz országonkénti megoszlása alapján
• Logit magyarázó modell
• Hazai adatok összevetve a nemzetközi adatokkal 
• Elemzés R programmal
• Célváltozók: elmúlt havi nagyivás és részegség
• Háttárváltozók: 

• Iskola és család: szülői kontroll, családszerkezet, szülők iskolai 
végzettsége, iskolai lógás

• Szabadidő és barátok: szabadidő eltöltési szokások
• Rizikómagatartás: dohányzás, drogfogyasztás
• Szocio-demográfiai változó: nem
• Régiós csoportosítás

Módszer



Függő változó régiónként 2019-ben

41%

20%

37%

12%

34%

12%

27%

16%

33%

11%

37%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Nagyivás (elmúlt havi prevalencia) Részegség (elmúlt havi prevalencia)

Magyarország Közép-Európa Kelet-Európa

Észak-Európa Dél-Európa Nyugat-Európa



Eredmények I/1. − 
modellek régióval (átlagos 

marginális hatások)



Eredmények I/2. − 
modellek régióval 
(átlagos marginális 

hatások)



Eredmények II. − 
nemzetközi háttér 
(átlagos marginális 

hatások)



Eredmények III. − 
hazai háttér 

(átlagos marginális 
hatások)



• Hasonló szerkezet a nemzetközi és a magyar 
adatokban

• Anya végzettsége − Magyarországon alacsonyabb 
diplomás arány és jóval magasabb az 
érettségizetlenek aránya a nemzetközi adatokhoz 
képest

• Dohányzás és visszaélésszerű gyógyszerhasználat 
Magyarországon jóval elterjedtebb

• Szabadidős tevékenységek: ellensúlyozó hatásúak
• Iskolakerülés, szülői kontroll: ellensúlyozó hatású

Párhuzamos hatások a magyar és nemzetközi 
adatok alapján



• A hazai prevalencia értékek a közép-európai 
régióban és összeurópai viszonylatban is 
kiemelkednek, kontroll hatások figyelembe vétele 
mellett is

• Okok kevésbé rajzolódnak ki
• Ugyanakkor a rizikómagatartások halmozódása 

tapasztalható
• Pszicho-szociális háttér, kapcsolati minőség, mentális 

állapot nem volt bevonható, ezek csak a magyar 
adatbázisban szerepeltek − korábbi vizsgálataink 
alapján fontosak lettek volna

Következtetések



Hazai és nemzetközi jelentés: 
http://www.devianciakutatas.hu/espad19

www.espad.org

http://www.devianciakutatas.hu/espad19
http://www.espad.org/


agoston.horvath@uni-corvinus.hu             
arnold.petra@uni-corvinus.hu

Köszönöm a figyelmet!

www.devianciakutatas.hu


