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I.
Az addiktológia tematikáját 
széles körben, valamennyi 
érintett tudományág szem-
pontjából áttekintő és azt 
a legalapvetõbb ismeretek 
összefoglalásán, a részletes 
kutatási eredmények és mo-
dellek ismertetésén, a kurrens 
elméletek, terápiák és egyéb 
intervenciós lehetõségek 
bemutatásán keresztül 
kimerítõen tárgyaló kötettel 
régóta adós az addiktológia 
egyébiránt gazdag hazai szak-
irodalma. A jelen kézikönyv 
egy olyan sorozat első kötete, 
amely ennek a célkitűzésnek 
a jegyében született.
Elsõ része az addiktológia 
alapfogalmainak tisztázását 
követõen a függőséget okozó 
szerekkel, illetve az addiktív 
viselkedésformákkal foglal-
kozik. Az illegális szerekkel, 
a szerves oldószerekkel és 
a legális gyógyszerekkel 
foglalkozó tanulmányt az alko-
hol- és a nikotinaddikciónak 
– mint a pszichoaktív szerrel 
kapcsolatos függõségek két 
legelterjedtebb formájának – a 
tárgyalása követi. A kötet „leg-
vaskosabb” és a hazai szak-
irodalomban igazi újdonságot 
jelentõ fejezete a pszichoaktív 
szerek használatától függet-
len addiktív viselkedésformá-

kat tekinti át.
A második rész mindenek-
előtt a drogepidemiológiai 
kutatásokban alkalmazott 
módszerekbe enged betekin-
tést, valamint pontos leírást 
nyújt a nélkülözhetetlen epide-
miológiai alapfogalmakról. A 
második tanulmány a magyar 
társadalom drogérintettségét 
ismerteti középiskolások és 
a felnõtt populáció körében 
az elmúlt másfél évtizedben 
végzett kutatások alapján.
A harmadik rész az addikciók, 
elsõsorban a drogfüggõség 
kialakulásának és fennmara-
dásának okaival foglalkozik. 
Az itt található öt fejezet a 
téma különbözõ aspektusait 
járja körül a neurobiológia 
legújabb kutatási eredmé-
nyeitől a pszichoanalitikus, 
pszichodinamikus elméletek 
és a bûnelkövetõ magatar-
tás gyermek- és serdülõkori 
meghatározóinak elemzésén 
át a devianciák, elsõsorban 
a drogproblémák szociál-
pszichológiai és szociológiai 
modelljeinek bemutatásáig, a 
hazai kutatási adatok értelme-
zéséig.
A kötet a megelõzés teore-
tikus kérdéseinek, illetve a 
prevenciós modellekkel kap-
csolatos legfrissebb kutatási 
eredményeknek az ismerteté-
sével zárul.
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Az addiktológia tematikáját 
széles körben, valamennyi 
érintett tudományág szem-
pontjából áttekintő és azt 
a legalapvetõbb ismeretek 
összefoglalásán, a részletes 
kutatási eredmények és mo-
dellek ismertetésén, a kurrens 
elméletek, terápiák és egyéb 
intervenciós lehetõségek 
bemutatásán keresztül 
kimerítõen tárgyaló kötettel 
régóta adós az addiktológia 
egyébiránt gazdag hazai szak-
irodalma. A jelen kézikönyv 
egy olyan sorozat első kötete, 
amely ennek a célkitűzésnek 
a jegyében született.
Elsõ része az addiktológia 
alapfogalmainak tisztázását 
követõen a függőséget okozó 
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viselkedésformákkal foglal-
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a szerves oldószerekkel és 
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legelterjedtebb formájának – a 
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irodalomban igazi újdonságot 
jelentõ fejezete a pszichoaktív 
szerek használatától függet-
len addiktív viselkedésformá-

kat tekinti át.
A második rész mindenek-
előtt a drogepidemiológiai 
kutatásokban alkalmazott 
módszerekbe enged betekin-
tést, valamint pontos leírást 
nyújt a nélkülözhetetlen epide-
miológiai alapfogalmakról. A 
második tanulmány a magyar 
társadalom drogérintettségét 
ismerteti középiskolások és 
a felnõtt populáció körében 
az elmúlt másfél évtizedben 
végzett kutatások alapján.
A harmadik rész az addikciók, 
elsõsorban a drogfüggõség 
kialakulásának és fennmara-
dásának okaival foglalkozik. 
Az itt található öt fejezet a 
téma különbözõ aspektusait 
járja körül a neurobiológia 
legújabb kutatási eredmé-
nyeitől a pszichoanalitikus, 
pszichodinamikus elméletek 
és a bûnelkövetõ magatar-
tás gyermek- és serdülõkori 
meghatározóinak elemzésén 
át a devianciák, elsõsorban 
a drogproblémák szociál-
pszichológiai és szociológiai 
modelljeinek bemutatásáig, a 
hazai kutatási adatok értelme-
zéséig.
A kötet a megelõzés teore-
tikus kérdéseinek, illetve a 
prevenciós modellekkel kap-
csolatos legfrissebb kutatási 
eredményeknek az ismerteté-
sével zárul.
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A jelen kötet az addiktológia témakörét tárgyaló könyvsorozatba illesz-
kedik, ám önállóan is egységes egészet alkot. A négy nagy tematikus 
blokkból álló kézikönyv bevezető fejezete a központi idegrendszer alap-
vető neu rotranszmitter-rendszereit, ezek hatásmechanizmusát, vala-
mint a pszichoaktív szerek hatásának közvetítésében betöltött szerepét 
mutatja be. 

A második rész öt fejezete a pszichoaktív szerekkel foglalkozik. A nyi-
tó tanulmány az alkoholhasználatot és annak egészségkárosító követ-
kezményeit tárgyalja; több új aspektussal gazdagítva az alkoholproblé-
ma előző kötetben nyújtott bemutatását. A második írás az altatószerek 
használatának addiktológiai vonatkozásait veszi sorra, majd két terjedel-
mesebb fejezet következik, amelyek az amfetamin típusú stimulánsok, 
illetőleg a hallucinogén szerek részletes bemutatását célozzák. A rész 
utolsó fejezete egy viszonylag új jelenségnek, a herbáldrogok használa-
tának jellegzetességeit ismerteti. 

A harmadik rész ismét egyetlen, bár terjedelmes tanulmányt tartal-
maz. A hiánypótló írás – első magyar nyelvű összefoglalóként – az addik-
tológia területén használatos különböző mérési eljárásokról, kérdőívek-
ről nyújt áttekintést.

 A záró rész négy fejezete epidemiológiai kérdéseket tárgyal az alko-
holprobléma epidemiológiai és szociológiai vonatkozásaitól a különböző 
speciális populációk (fogvatartottak, táncos szórakozóhelyeket látoga-
tók stb.) körében végzett kutatások eredményein és a drogfüggőséghez 
társuló komorbid pszichiátriai zavarok kérdéskörén át a HIV-fertőzés és a 
droghasználat kapcsolatának bemutatásáig.

A szakembereknek és érdeklődőknek egyaránt ajánlott kötet – külö-
nösen az első és a harmadik kötettel kiegészülve – komplex képet tud 
adni az addiktológia viszonylag � atal, ám dinamikusan fejlődő tudo-
mányágáról. 
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II.
A jelen kötet az addiktológia 
témakörét tárgyaló könyv-
sorozatba illeszkedik, ám 
önállóan is egységes egészet 
alkot. A négy nagy temati-
kus blokkból álló kézikönyv 
bevezeto fejezete a központi 
idegrendszer alapvető
neu rotranszmitter rendszere-
it, ezek hatásmechanizmusát, 
valamint a pszichoaktív sze-
rek hatásának közvetítésében 
betöltött szerepét mutatja be.
A második rész öt fejezete a 
pszichoaktív szerekkel fog-
lalkozik. A nyitó tanulmány az 
alkoholhasználatot és annak 
egészségkárosító következ-
ményeit tárgyalja; több új 
aspektussal gazdagítva az 
alkoholprobléma előző kötet-
ben nyújtott bemutatását. A 
második írás az altatószerek 
használatának addiktológiai 
vonatkozásait veszi sorra, 
majd két terjedelmesebb 
fejezet következik, amelyek 
az amfetamin típusú stimulán-
sok, illetőleg a hallucinogén 
szerek részletes bemutatá-
sát célozzák. A rész utolsó 
fejezete egy viszonylag új 
jelenségnek, a herbáldrogok 
használatának jellegzetessé-
geit ismerteti.
A harmadik rész ismét 
egyetlen, bár terjedelmes 

tanulmányt tartalmaz. A 
hiánypótló írás – első magyar 
nyelvű összefoglalóként – az 
addiktológia területén hasz-
nálatos különböző mérési 
eljárásokról, kérdőívekről
nyújt áttekintést.
A záró rész négy fejezete 
epidemiológiai kérdéseket 
tárgyal az alkoholprobléma 
epidemiológiai és szocioló-
giai vonatkozásaitól a külön-
böző speciális populációk 
(fogvatartottak, táncos szóra-
kozóhelyeket látogatók
stb.) körében végzett ku-
tatások eredményein és a 
drogfüggőséghez társuló 
komorbid pszichiátriai zava-
rok kérdéskörén át a HIV-
fertőzés és a droghasználat 
kapcsolatának bemutatásáig.
A szakembereknek és érdek-
lődőknek egyaránt ajánlott 
kötet – különösen az első és 
a harmadik kötettel kiegészül-
ve – komplex képet tud adni 
az addiktológia viszonylag 
fi atal, ám dinamikusan fejlődő 
tudományágáról.

A
Z 

A
D

D
IK

TO
LÓ

G
IA

A
LA

PJ
A

I I
I.



II.
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témakörét tárgyaló könyv-
sorozatba illeszkedik, ám 
önállóan is egységes egészet 
alkot. A négy nagy temati-
kus blokkból álló kézikönyv 
bevezeto fejezete a központi 
idegrendszer alapvető
neu rotranszmitter rendszere-
it, ezek hatásmechanizmusát, 
valamint a pszichoaktív sze-
rek hatásának közvetítésében 
betöltött szerepét mutatja be.
A második rész öt fejezete a 
pszichoaktív szerekkel fog-
lalkozik. A nyitó tanulmány az 
alkoholhasználatot és annak 
egészségkárosító következ-
ményeit tárgyalja; több új 
aspektussal gazdagítva az 
alkoholprobléma előző kötet-
ben nyújtott bemutatását. A 
második írás az altatószerek 
használatának addiktológiai 
vonatkozásait veszi sorra, 
majd két terjedelmesebb 
fejezet következik, amelyek 
az amfetamin típusú stimulán-
sok, illetőleg a hallucinogén 
szerek részletes bemutatá-
sát célozzák. A rész utolsó 
fejezete egy viszonylag új 
jelenségnek, a herbáldrogok 
használatának jellegzetessé-
geit ismerteti.
A harmadik rész ismét 
egyetlen, bár terjedelmes 

tanulmányt tartalmaz. A 
hiánypótló írás – első magyar 
nyelvű összefoglalóként – az 
addiktológia területén hasz-
nálatos különböző mérési 
eljárásokról, kérdőívekről
nyújt áttekintést.
A záró rész négy fejezete 
epidemiológiai kérdéseket 
tárgyal az alkoholprobléma 
epidemiológiai és szocioló-
giai vonatkozásaitól a külön-
böző speciális populációk 
(fogvatartottak, táncos szóra-
kozóhelyeket látogatók
stb.) körében végzett ku-
tatások eredményein és a 
drogfüggőséghez társuló 
komorbid pszichiátriai zava-
rok kérdéskörén át a HIV-
fertőzés és a droghasználat 
kapcsolatának bemutatásáig.
A szakembereknek és érdek-
lődőknek egyaránt ajánlott 
kötet – különösen az első és 
a harmadik kötettel kiegészül-
ve – komplex képet tud adni 
az addiktológia viszonylag 
fi atal, ám dinamikusan fejlődő 
tudományágáról.
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A jelen szakkönyv a sorozat első két tagjával szerves egységet alkot; az 
addiktológia azon területeit állítja fókuszba, amelyek az előző kötetekben 
csak érintőlegesen (etiológiai kérdések), illetve egyáltalán nem kerültek 
feldolgozásra (jogi, drogpolitikai kérdések, a terápia hatalmas területe).

A kötet három nagyobb egységből áll. Az első fejezet a drogpolitika 
alakulását elemzi történeti perspektívából, illetve a jogi vonatkozásokat 
tekinti át. 

A második rész négy tanulmánya etiológiai kérdésekkel foglalkozik. 
Az első írás az addikciók megelőzésének védőfaktorait mutatja be. A 
következő két tanulmány a szerhasználat transzgenerációs jellegzetes-
ségeit elemzi a szülői traumák továbbvitelének feltárása révén, illetve 
áttekinti a droghasználat családi hátterének általános strukturális és di-
namikus jellemzőit. Az elméleti rész zárófejezete a sóvárgás mélylélekta-
ni elemzését nyújtja.

A harmadik rész a kezelés problematikáját tárgyalja. Az első blokkba 
kerültek az addikciók terápiájának általános, szemléleti kérdéseit taglaló 
írások, a másodikba a konkrét terápiás módszerek ismertetései, s a kötet 
az ártalomcsökkentés aspektusainak bemutatásával zárul. 

A terápiák alapkérdéseivel foglalkozó rész nyitótanulmánya az addik-
ciók kezelésének pszichoterápiás megközelítését elemzi. A továbbiakban 
megismerkedhetünk a konzultáció területével és ehhez szorosan kapcso-
lódva a motivációs interjú addiktológiai alkalmazásaival. A segítői játsz-
mákról szóló írás izgalmas elemzést nyújt a segítői munka lehetséges 
buktatóiról, s egyben leltárt készít a háttérben azonosítható játszmákról. 
A rész zárófejezete a nemi különbségek gyakran elhanyagolt kérdéskörét 
dolgozza fel az addiktív betegségek vonatkozásában. A konkrét terápiás 
irányzatokkal foglalkozó rész öt alkalmazást mutat be. A tanulmányok a 
családterápiával, a hálózatterápiával, a terápiás közösségekkel, a színház-
terápiával, illetve a lovas pszichoterápia meglehetősen új addiktológiai al-
kalmazásával foglalkoznak. A kötet utolsó fejezete az ártalomcsökkentés 
elméleti-szemléleti vonatkozásait és gyakorlati alkalmazásait mutatja be.

A sorozat három megjelent kötete eligazodást nyújt az addiktológia 
iránt érdeklődők számára, valamint forrásként szolgálhat az addiktológia 
és a rokon diszciplínák területén tevékenykedő szakembereknek is.
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III.
A jelen szakkönyv a sorozat 
első két tagjával szerves egy-
séget alkot; az addiktológia 
azon területeit állítja fókuszba, 
amelyek az előző kötetekben 
csak érintőlegesen (etiológiai 
kérdések), illetve egyáltalán 
nem kerültek feldolgozásra 
(jogi, drogpolitikai kérdések, a 
terápia hatalmas területe).
A kötet három nagyobb 
egységbol áll. Az első fejezet 
a drogpolitika alakulását 
elemzi történeti perspektívá-
ból, illetve a jogi vonatkozáso-
kat tekinti át.
A második rész négy tanul-
mánya etiológiai kérdésekkel 
foglalkozik. Az első írás az 
addikciók megelőzésének 
védőfaktorait mutatja be. A 
következő két tanulmány a 
szerhasználat transzgenerá-
ciós jellegzetességeit elemzi 
a szülői traumák továbbvite-
lének feltárása révén, illetve 
áttekinti a droghasználat 
családi hátterének általános 
strukturális és dinamikus 
jellemzőit. Az elméleti rész 
zárófejezete a sóvárgás mély-
lélektani elemzését nyújtja.
A harmadik rész a kezelés 
problematikáját tárgyalja. 
Az első blokkba kerültek 
az addikciók terápiájának 
általános, szemléleti kérdéseit 

taglaló írások, a másodikba a 
konkrét terápiás módszerek 
ismertetései, s a kötet az árta-
lomcsökkentés aspektusainak 
bemutatásával zárul.
A terápiák alapkérdéseivel 
foglalkozó rész nyitótanulmá-
nya az addikciók kezelésének 
pszichoterápiás megköze-
lítését elemzi. A továbbiak-
ban megismerkedhetünk a 
konzultáció területével és 
ehhez szorosan kapcso-
lódva a motivációs interjú 
addiktológiai alkalmazásaival. 
A segítői játszmákról szóló 
írás izgalmas elemzést nyújt 
a segítői munka lehetséges 
buktatóiról, s egyben leltárt 
készít a háttérben azonosít-
ható játszmákról. A rész záró-
fejezete a nemi különbségek 
gyakran elhanyagolt kérdés-
körét dolgozza fel az addiktív 
betegségek vonatkozásában. 
A konkrét terápiás irányzatok-
kal foglalkozó rész öt alkalma-
zást mutat be. A tanulmányok 
a családterápiával, a hálózat-
terápiával, a terápiás közös-
ségekkel, a színházterápiával, 
illetve a lovas pszichoterápia 
meglehetősen új addiktológiai 
alkalmazásával foglalkoznak. 
A kötet utolsó fejezete az 
ártalomcsökkentés elméle-
ti-szemléleti vonatkozásait 
és gyakorlati alkalmazásait 
mutatja be.
A sorozat három megjelent 
kötete eligazodást nyújt az 
addiktológia iránt érdeklődők 
számára, valamint forrásként 
szolgálhat az addiktológia és 
a rokon diszciplínák területén 
tevékenykedő szakemberek-
nek is.
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III.
A jelen szakkönyv a sorozat 
első két tagjával szerves egy-
séget alkot; az addiktológia 
azon területeit állítja fókuszba, 
amelyek az előző kötetekben 
csak érintőlegesen (etiológiai 
kérdések), illetve egyáltalán 
nem kerültek feldolgozásra 
(jogi, drogpolitikai kérdések, a 
terápia hatalmas területe).
A kötet három nagyobb 
egységbol áll. Az első fejezet 
a drogpolitika alakulását 
elemzi történeti perspektívá-
ból, illetve a jogi vonatkozáso-
kat tekinti át.
A második rész négy tanul-
mánya etiológiai kérdésekkel 
foglalkozik. Az első írás az 
addikciók megelőzésének 
védőfaktorait mutatja be. A 
következő két tanulmány a 
szerhasználat transzgenerá-
ciós jellegzetességeit elemzi 
a szülői traumák továbbvite-
lének feltárása révén, illetve 
áttekinti a droghasználat 
családi hátterének általános 
strukturális és dinamikus 
jellemzőit. Az elméleti rész 
zárófejezete a sóvárgás mély-
lélektani elemzését nyújtja.
A harmadik rész a kezelés 
problematikáját tárgyalja. 
Az első blokkba kerültek 
az addikciók terápiájának 
általános, szemléleti kérdéseit 

taglaló írások, a másodikba a 
konkrét terápiás módszerek 
ismertetései, s a kötet az árta-
lomcsökkentés aspektusainak 
bemutatásával zárul.
A terápiák alapkérdéseivel 
foglalkozó rész nyitótanulmá-
nya az addikciók kezelésének 
pszichoterápiás megköze-
lítését elemzi. A továbbiak-
ban megismerkedhetünk a 
konzultáció területével és 
ehhez szorosan kapcso-
lódva a motivációs interjú 
addiktológiai alkalmazásaival. 
A segítői játszmákról szóló 
írás izgalmas elemzést nyújt 
a segítői munka lehetséges 
buktatóiról, s egyben leltárt 
készít a háttérben azonosít-
ható játszmákról. A rész záró-
fejezete a nemi különbségek 
gyakran elhanyagolt kérdés-
körét dolgozza fel az addiktív 
betegségek vonatkozásában. 
A konkrét terápiás irányzatok-
kal foglalkozó rész öt alkalma-
zást mutat be. A tanulmányok 
a családterápiával, a hálózat-
terápiával, a terápiás közös-
ségekkel, a színházterápiával, 
illetve a lovas pszichoterápia 
meglehetősen új addiktológiai 
alkalmazásával foglalkoznak. 
A kötet utolsó fejezete az 
ártalomcsökkentés elméle-
ti-szemléleti vonatkozásait 
és gyakorlati alkalmazásait 
mutatja be.
A sorozat három megjelent 
kötete eligazodást nyújt az 
addiktológia iránt érdeklődők 
számára, valamint forrásként 
szolgálhat az addiktológia és 
a rokon diszciplínák területén 
tevékenykedő szakemberek-
nek is.
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Megrendelőlap
Cím kedvezményes bruttó 

egységár
darab

Az addiktológia alapjai I. 4500Ft helyett 3600Ft

Az addiktológia alapjai II. 4500Ft helyett 3600Ft

Az addiktológia alapjai III. 4500Ft helyett 3600Ft

Bármelyik két kötet együttes 
megvásárlása esetén Kötet: .... 3200Ft/kötet

Teljes sorozat 
megvásárlása esetén 3000Ft/kötet

Név / Cégnév

Cím

Telefonszám

E-mail cím

Számlázási cím

Szállítási mód

Személyes átvétel
(készpénzes vagy 

bankkártyás fizetéssel)

Postai utánvét Postai küldemény
(előreutalással)

Személyes átvételre a Kiadó V. ker. Királyi Pál utca 18. szám alatti könyvesboltjában van le-
hetőség. A postai szállítást a Magyar Posta logisztikai üzletága végzi. Az utánvétes szállítási 
költség a vételárral együtt, átvételkor fizetendő, és a megrendelőt terheli. Ha előreutalja a 
könyv(ek) vételárát, az összeg megérkezésekor postai csomagként adjuk fel rendelését. 
A postai küldeményért az utánvétnél szerényebb postai díjat kell fizetni. Ennek összege a 
postát illeti, és a megrendelőt terheli.

Megjegyzés

aláírás



1053 Budapest
Királyi Pál u. 18.
Tel.:+36 1 372-2683 (kiadó) 
+36 1 267-0605 (bolt) 
info@eotvoskiado.hu
www.eotvoskiado.hu


