
 
 

Tantárgy neve: Addiktológia Kreditszáma: 1 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 

A számonkérés módja (kollokvium / gyakorlati jegy / aláírás / szigorlat / egyéb): 

Az értékelés módszere: (írásbeli vizsga / szóbeli vizsga / egyéb) 

Félév elfogadásának feltétele: 
- az előadásokon való folyamatos részvétel (a hiányzások mértéke nem haladhatja meg a 

PTE TVSZ-ben meghatározottakat)  
- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 1db elégséges szintű teljesítése 
- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 2db elégséges szintű teljesítése 
- egyéb:……………………………………………................……………….……….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):   
Előfeltételi tárgy/ak neve:                                 
 
Párhuzamos feltételi tárgy/ak neve:                                                                  
 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
Addiktológiai alapfogalmak. A dependenciák pszichodinamikus elmélete. A függőséget 
okozó kémiai szerek használatának jellemzői és hatásmechanizmusa. A kezelés és a 
prevenció lehetőségei. Az önsegítő anonym mozgalom és 12 lépéses programok 
therápiában betöltött szerepe.  
 

Kompetenciák:  

A hallgatók képesek értelmezni a szenvedélybetegség fogalmát és a kialakulásának a 
mechanizmusát.  

A hallgatók képesek összehasonlítani az egyes szercsoportokat a használat jellegzetességei, 
a hatásmechanizmus, a tolerancia, a megvonási tünetek, valamint a therápia szempontjai 
alapján. 

Képesek a drogos karrier szakaszainak elemzésére.  

Képesek az addiktív viselkedés kialakulásában szerepet játszó rizikó és protektív faktorok 
elkülönítésére.  

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 
bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN): 
Kötelező: 
Rácz József (2004): Addiktológia. Tünettan és intervenciók. Budapest, Semmelweis 
Egyetem. 
ISBN:963 7152 54 7, oldalak: 9-64, 89-176 
Kelemen Gábor, B. Erdős Márta (szerk.) (2001): Az addiktológia horizontja. Pécs, PTE 
EFK. 
ISBN: 963 6418 23 3, oldalak: 8-210 
Ajánlott: 
Kelemen Gábor (2001): Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Pécs, Pro Pannonia 
Kiadói Alapítvány. 
ISBN: 963 9079 69 3, oldalak: 5-262 
Rácz József (szerk.) (2002): Drog és társadalom. Az addikció mintázatai. Budapest, Új 
Mandátum Kiadó. 
ISBN: 963 9336 85 8, oldalak: 5-325 
 



Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):  

A tantárgy oktatásának heti bontása (nappali munkarend): 

1. hét  A drog és az idegrendszer. A drogok hatásmechanizmusa. 

2. hét  Addiktológiai alapfogalmak. A függőség kialakulását befolyásoló tényezők. 

3. hét  A drog fogalma, a drogok hatás szerinti osztályozása. 

4. hét Az ópiátok hatásának, használatának, megvonásának a jellemzői. 

5. hét  A depresszánsok hatásának, használatának, megvonásának a jellemzői. 

6. hét   A pszichostimulánsok hatásának, használatának, megvonásának a jellemzői. 

7. hét  A hallucinogének hatásának, használatának, megvonásának a jellemzői. 

8. hét  
A szenvedélybetegség fogalma és kialakulásának folyamata. Szenvedélyes 
viselkedésformák. 

9. hét  Terápiás lehetőségek a kémiai és viselkedéses addikciók esetén. 

10. hét  
Az önsegítő anonym mozgalom és a 12 lépéses programok filozófiája és 
módszerei. A Minnesota modell. 

11. hét  
A drogos karrier szemléltetésére videofilm megtekintése, megfigyelési 
szempontok alapján. 

12. hét  
A drogos karrier szemléltetésére videofilm megtekintése, megfigyelési 
szempontok alapján. 

13. hét  A drogos karrier feldolgozása a videofilm/ megfigyelési szempontok alapján.  

14. hét  Drogprevenciós lehetőségek a családban, iskolában.  

 

a tantárgy oktatásának heti bontása (levelező munkarend): 

1. hét  
A drog és az idegrendszer. A drogok hatásmechanizmusa.  
Addiktológiai alapfogalmak. A függőség kialakulását befolyásoló tényezők. 
A drog fogalma, a drogok hatás szerinti osztályozása. 

2. hét  

Az ópiátok hatásának, használatának, megvonásának a jellemzői. 
A depresszánsok hatásának, használatának, megvonásának a jellemzői. 
A pszichostimulánsok hatásának, használatának, megvonásának a jellemzői. 
A hallucinogének hatásának, használatának, megvonásának a jellemzői. 

3. hét  

A szenvedélybetegség fogalma és kialakulásának folyamata. Szenvedélyes 
viselkedésformák. 
Terápiás lehetőségek a kémiai és viselkedéses addikciók esetén. 
Az önsegítő anonym mozgalom és a 12 lépéses programok filozófiája és 
módszerei. A Minnesota modell. 

4. hét  

Prevenciós lehetőségek a családban és az iskolában. 
A drogos karrier szemléltetéseként film megtekintése, megfigyelési 
szempontok alapján. 
A film feldolgozása a megfigyelési szempontok alapján. 

 
 


