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Mottó
„Az iskolákban van AIDS-prevenció és drog prevenció, de az online szerencsejátékok
káros hatásairól senki sem beszél. Nem beszélnek arról, hogy egy játékfüggő esetében a
póker vagy a sportfogadás ugyanaz, mint a heroinista számára a heroin. S mint minden
függőség, ez is kicsiben kezdődik. Lépésről lépésre. Egy slukk, egy korty, egy tabletta.
Néhány eurós, mindössze „filléres” tétek.
A hanyatlástörténet is ugyanaz, mint a szerfüggőknél: az első fázis a család, a
tanulmányok, a munka elhanyagolása, a második az adóssághalmozás, a harmadik pedig
a testi-lelki leépülés. Aki egyszer rászokott, segítség nélkül nem tud lejönni róla.”
(Kemény meccsek odabent, Új szó című újság 2014.03.18.)

Előszó
1991. szeptember 04-én 15. életévemet töltöttem be. Az egyházi gimnáziumban, amit
látogattam a becsült kóros szerencsejátékosok aránya 0% volt. Ténylegesen legalább
0,16%. Aki a statisztikát rontotta az voltam én. Az azóta eltelt 22 év alatt sok minden
változott. Változtam én is. A kötelezően, vagy önkéntesen ám sokak véleménye alapján
nem idejében végzett tanulmányaim során mindig is kutattam azokat az okokat,
amelyek nálam a függőség kialakulásának rendkívüli gyorsaságát elősegítették. Ez
irányú tevékenységem során vetődött fel bennem, hogy meg kellene vizsgálni a mostani
középiskolás korosztályt, és hozzávetőlegesen megállapítani a köztük élő függő
játékosok arányát.
A Debreceni Hittudományi Egyetem hittanár-nevelő levelező szakának hallgatójaként
tanulmányaim lezárásakor az oklevél megszerzéséhez egy Tanárképesítő, illetve egy
Szakdolgozatot kell készítenem. Úgy igyekeztem a témákat megválasztani, hogy azok a
figyelmet felkeltsék, egymásra épüljenek illetve tapasztalataimmal színesítve tudjam az
olvasó elé tárni azokat. Ezért gondoltam arra, hogy az eddigi kutatásaim eredményeit,
kiegészítve az aktuális tudományos megállapítások számomra hozzáférhető részével,
egybe gyűjtve teszem elérhetővé mások számára is.

Így a következő oldalakon

olvasható hazai, nemzetközi, és saját mérési eredményeimet, megállapításokat
tartalmazó képesítő dolgozat mellett elkészítettem a „Biblia és a Játék” című
szakdolgozatomat, mely a Szentírás szemszögéből vizsgálja a játékot.
A szerencsejáték függőség olyan ok-okozati összefüggései, kihatásai kerülnek
bemutatásra, melyek egészét sem a fiatalok, sem azok közvetlen hozzátartozói, sem
pedig nevelői nem ismerik. A veszélyét lekicsinylik, mértékét alulbecsülik, a tünetek
súlyosságát pedig elbagatellizálják.
Köszönöm Istennek, hogy kényszeres szenvedélyes szerencsejátékos karrieremnek
8291., tünetmentes, szabad életemnek, visszaesés nélkül eltöltött 1716. napján
mellékletekkel kiegészítve összeállíthattam ezt a dolgozatot.
Köszönöm továbbá Dr. Hodossi Sándor főiskolai docens úrnak, hogy a témavezetés
folyamán észrevételeivel, gondolataival segítette munkámat.
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SZAKIRODALMI ELEMZÉS1
A szerencsejáték elterjedt szórakozási forma hazánkban, illetve más országokban is. Az
emberek nagytöbbsége életében egyszer biztosan kipróbál valamilyen szerencsejátékot.
Egyre többen válnak közülük „igazi” játékossá, akik nem tudják abbahagyni a játékot, a
késztetésnek nem tudnak ellenállni. Magyarországon a Tanárképesítő Dolgozat
megírásáig néhány a szerencsejátékkal kapcsolatos kutatás készült, azok is csekély
számú válaszadó feleletei alapján. A hazánkban végzett prevalencia vizsgálatok
(„meghatározott betegségben szenvedő egyének aránya (előfordulási gyakorisága) a
teljes népességben”)2 1% körülinek mutatják a kórkép gyakoriságát. Ez körülbelül
100.000 fő. „ További 3,8% mérsékelt rizikófaktorú”3, veszélyeztetett. Pakson 2007-ben
elvégzett vizsgálat folyamán 3675 17 és 53 év közötti egyént kérdeztek meg. 0.2%-uk
napi, míg 0.6%-uk heti rendszerességgel játszott. 2005-ben 6112 fős mintát vizsgáltak a
Szerencsejáték Zrt. által szervezett szerencsejátékokkal kapcsolatban. 35%-uk
rendszeresen tett meg téteket, és 7-uk pedig nagy játékos volt. Míg az alapjátékosokra a
szabályalkotás és betartás volt a jellemző, addig a nagyjátékosok nem voltak képesek
kontrollálni magukat. Több játékot, több időn keresztül, nagyobb összeget költve rájuk
játszottak, mint ahogyan azt előzőleg akarták .
A játékszenvedély 6-12 hónap alatt az egyén eladósodását, állásának elvesztését, családi
kötelékeinek felbomlását eredményezheti. A leggyakrabban 25-29 életév közötti induló
játékfüggőség a legtöbbször krónikus lefolyású. Férfiaknál korábban, serdülőkorban,
míg a hölgyeknél fiatal felnőttkorban. Ennek ellentmond saját esetem. A 15.
születésnapom előtt 14 nappal játszottam először játék automatával, majd két hét múlva
kényszeres szenvedélyes szerencsejátékosként ünnepeltem azt. 336 órával az első 20
forintos gépbe dobása után napokig veszítettem. Életemet egyre jobban a játék töltötte
ki. Adósságaim! Igen, adósságaim annyira felhalmozódtak, hogy az október hónapot
már nem tudtam volna elkezdeni, ha szüleim nem fizetik meg őket. Két hét alatt sikerült
többször is törvénytelen úton pénzt szereznem szenvedélyemre. Kezdődő társas, akkor
még meglévő családi kapcsolataimat elkezdte lerombolni függőségem. Elsős,
kollégiumban lakó, gimnáziumba járó diák voltam. Ennek most lesz 23 éve. Az általam
1

Körmendi Attila: Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál,Debreceni Egyetem BTK,2011, 623 oldala alapján készült a fejezet egyéb forráshivatkozással el nem látott része
2
http://idegen-szavak.hu/prevalencia , 2014.április 04.
3
Légrádi Ildikó: Szerencsejáték függő fiatalok, 2013,
http://www.gyermekmento.hu/gyermekmento/konferenciak/mediakonferencia/2013/04_LegradiIldiko/Szerencsejatekfuggo_fiatalok_2013.08.26.%20Legradi_Ildiko.ppt , 2014.április 04

6

elvégzett nem reprezentatív mérési eredmények szintén azt mutatják, hogy a 3
különböző középfokú oktatási intézményben a tesztet kitöltő 194 tanuló 17%-a 18.
életévét még be nem töltött szenvedélyes szerencsejátékos. A kiértékelés után
megállapított 19 játékfüggőből 8 fő azaz 42% azok mértéke akiknek játékhoz fűződő
viszonya a normálistól annyira eltér, hogy kényszeres minősítést kapott. New
York:„1998-ban a tinédzserek 4%-ának volt arra esélye, hogy játékfüggővé váljon,
2007-ben már 20%-ának. A 12-18 év közötti fiatalok 20%-a játékos”4 A kóros
játékszenvedély szakirodalma országunkban hiányos.
Szenvedély kialakulása:
„Blume (1997) fázis alapján jellemzi a kóros játékszenvedély lefolyását! A nyereség
szakaszában a kezdeti pozitív tapasztalatok hatására kialakul a tolerancia és a
kontrollvesztés. A játékos omnipotenciát (mindenhatóság, korlátlan hatalom érzése5)
élhet át, ugyanakkor jellemző a veszteségek tagadása. A veszteségek szakaszában a
veszteségeket nárcisztikus csapásként éli meg a játékos. Megkezdődik a veszteségek
üldözése, megjelennek az első problémák (adósság, titkolózás). A kétségbeesés
szakaszában a beteg forrásai kimerülnek és illegális, immorális eszközökhöz nyúl.
Végül a reménytelenség szakaszában a céltalan szerencsejáték űzése jellemző. Blume
szakaszainak ellenőrzése empirikus úton még nem történt meg” (Körmendi) Itt már
beletörődik az addigi veszteségekbe, csak játékban, akcióban akar maradni.
Német kutatók szerint az agyban létezik egy boldogságközpontként elnevezett terület.
Ennek a működését nagyban befolyásolja a dopamin nevű neurotranszmitter (idegsejtek
közötti ingerület átvitelben szerepet játszó anyag pl,: szerotonin ). Amikor a dopamin
mennyisége megnő az agy egy bizonyos területén az boldogság, elégedettség érzetet
kelt.6 Lényegében előre jelzi az elkövetkező boldogságot. Mint amikor megpillantunk
egy kedves ismerőst. A boldogságközpont dopamint kezd el termelni, s minél többet
termel annál kívánatosabb elérendőbb lesz az egyén számára a cél megvalósítása, azaz,
hogy megszólítsuk azt akit megpillantottunk. Az agy innentől arra programozza magát,
hogy ezt a helyzetet újra megteremtse. Minél többet találkozzanak. A szerencsejáték
folyamán a dopamin szintje mesterségesen növekszik. Minél többször ismétlődik a
cselekvés, az agyban egy végzetes folyamat indul el. A boldogságközpont hozzászokik
4

http://www.casinowatch.org/facts_stats/child_facts_stats.html , 2014. április 05.
http://idegen-szavak.hu/omnipotencia , 2014. április 05.
6
Roth, Andrea: Das Phaenomen sucht, Bayerischer Rundfunk, 2008 http://youtu.be/X15n-1dGGuA
5
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a mesterséges boldogságérzethez.7 A megnövelt dopamin szinthez hozzászokik és
alapszintként kezeli. Toleránssá válik. Olyan emlékkép vésődik az agyába, amelyiktől
nehezen tud megszabadulni. Innentől az egyén függő. Olyan kórban szenved melyet
nem veszünk észre, alábecsülünk, lekicsinylünk. Ám mindenki veszélyeztetett!
„A függőség/ dependencia8
A hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet
értelemben használjuk. A játékszenvedély a viselkedés addikciók közé tartozik. A
függőség észrevétlenül fejlődik ki. Magában a játékban az jelzi a függőséget, ha az
illető elveszíti kontrollt. Onnantól tekintünk betegnek egy játékost, amikor a túlzásba
vitt szerencsejáték már életviteli problémákat okoz.”
Tünetei:9
•

szerencsejátékokkal való intenzív foglalkozás (pl. korábbi,szerencsejátékkal
kapcsolatos élményeivel foglalkozik, a következő kalandot tervezgeti, vagy a
szerencsejátékhoz szükséges pénz megszerzésén gondolkodik);

•

a kívánt izgalom eléréséhez egyre nagyobb összegű tételek megjátszása;

•

ismételt sikertelen erőfeszítések a játék feletti kontroll megtartása, a játék
csökkentése vagy abbahagyása érdekében;

•

nyugtalanság, irritabilitás (ingerlékenység, érzékenység), ha megpróbálja a
játékot csökkenteni vagy abbahagyni;

•

a szerencsejáték folytatása a problémáitól vagy rossz hangulattól való
megszabadulás módja (pl. segítség nélküliség, bűnösség, szorongás, depresszió
hangulat érzései)

•

miután a szerencsejátékon veszít, gyakran másnap visszatér, hogy veszteségét
kiegyenlítse (veszteség utáni vadászat);

•

hazudik családtagjainak, a terapeutának és másoknak,hogy eltitkolja a
játékszenvedélybe való bevonódás mértékét;

8

Légrádi Ildikó: Szerencsejáték függő fiatalok, 2013,
http://www.gyermekmento.hu/gyermekmento/konferenciak/mediakonferencia/2013/04_LegradiIldiko/Szerencsejatekfuggo_fiatalok_2013.08.26.%20Legradi_Ildiko.ppt , 2014.április.04.
9
Kun Bernadett, Viselkedési Addikciók, 2013, http://karrierkozpont.elte.hu/uploads/hirek/298/Kun-Bernadett-ViselkedesiAddikciok2013nov20.pdf, 7-8 oldal, 2014.április.05.
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•

illegális cselekményeket, úgymint hamisítást, csalást,lopást vagy sikkasztást
követ el, hogy finanszírozza szerencsejátékát;

•

a játékszenvedély miatt veszélyeztet vagy elveszít fontos kapcsolatot, állást,
továbbtanulási vagy karrierlehetőséget;

•

másokra támaszkodva gondoskodik a pénzről, hogy a játékszenvedély okozta
reménytelen anyagi helyzetén könnyítsen

„ Meggazdagodni nem, néhányszor lehet vele nyerni, hogyha szerencsénk van.
Nincs egy olyan ismert taktika se amivel biztosan, folyamatosan úgymond le
tudnánk fosztani a Kaszinót. „10

Eseménygyakoriság
Alapja a megkezdett forduló eleje és kimenetele között eltelt idő. Kimenet két féle lehet
nyert, vagy vesztett. Az idő nagysága más és más a különböző játékoknál. A póker
automatáknál pár másodperc. roulettnél 1-2 perc, sportfogadásnál akár több nap, míg a
lottónál akár több hét is lehet. Annál nagyobb a játék eseménygyakorisága, minél több
esemény történik egy adott időn belül.
eseménygyakoriságú

játékok

nagyobb

Megfigyelések szerint a nagyobb
valószínűséggel

okoznak

függőséget.

Németországban11 például törvény írja elő, hogy két esemény között legalább 5
másodpercnek kell eltelnie (késleltetés). Eseményenként maximum 2 eurót lehet nyerni,
óránként 80 eurót eljátszani aztán pedig szünetet kell tartania a nyerőgépen játszó
játékfüggőnek. A játékterem személyzetének fel kell hívnia a figyelmet, hogy egyszerre
„csak” kettő gépen játsszon a vendég. Az egyénnek önkontrolt kellene tartania, de
sokan nem tudnak. Így fordulhat elő, hogy akár 6 gépbe is szórja a pénzét, amivel már
480 eurót kockáztathat óránként. De nem teszi. Egy törvényi kiskaput kihasználva az
ottani automata gyártók a gépeket úgy alakították ki, hogy a bedobott pénzt pontra
számolják át. Így pontokért folyik a harc. S lehet akár 100 000 pontot (1000 euró) is
nyerni egy esemény folyamán a törvényileg előírt 2 euró (200 pont) helyett. Persze a
kifizetés tovább, még egy óráig is eltarthat, de a játékos addig sem unatkozik. Italozhat,
ehet, dohányozhat a kaszinó költségére, vagy ha nem bírja tovább akkor játszhat az egyvagy több szabad gép valamelyikén esetleg egészén. Minden üzlettuljadonos törekszik a
törzsvásárlók számának gyarapítására. Nincs ez máshogyan ebben az esetben sem. Ám
10
11

Panaszkönyv: Hangzatos ígéretek , http://mno.hu/panaszkonyv , 2014. május 2.
http://youtu.be/PdhX-ZBBhM4 , 2014.április 06.
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itt kóros szerencsejátékosokra van szükség, akik a bevételek 56%-át hordják be a
termekbe Németországban Gerhard Meyer professzor (Bréma) véleménye lapján.
Ausztriában minden harmadik játékszenvedélye miatt kezelt beteg 18 év alatti volt.
Peter Berger professzor szerint még mindig könnyű lehetőség nyílik a fiatalok számára
a szerencsejátékok kipróbálására, sokszor a hozzátartozók vagy családtagok
segítségével. Átlagban minden játékfüggőnek 36000 euró adóssága van. Ami összesen
majd három milliárd euró adósságot tesz ki az országban.12
Az Egyesült Királyságban, a föld többi országától eltérően már a 16 évesek is
játszhatnak a különböző játék automatákon, lottón.13 Az ottani 12-15 év közötti
lakosság 2, 16-24 év közötti lakosság 0,9 (127 500 fiatal), míg a felnőtt lakosság csak
0,6%-a problémás játékos. Németországban a 2009-ben mért 6 –ról 15%-ra nőtt azok
tábora akik 18-20 évesek és nyerőgépeken játszanak.14

A játékos típusok15
Ami alapján a játékosok kategorizálhatók, azon következmények súlyossága és száma,
melyeket saját játékukkal kapcsolatban tapasztaltak.
•A

nem-probléma-, vagy rekreációs játékosok. Kevés pénzzel játszanak, nem

gyakran, mely nem jár negatív következményekkel.
•A

kockáztató játékosok. A játékukkal kapcsolatban kevés problémájuk volt,

nagyjából mindig tudták kontrollálni, mennyit játszanak, és így nem halmozódtak fel
negatív következmények. Ezért fennáll náluk az a veszély, hogy a kockázatot növelik,
és majd problémajátékosokká válnak. A kannabisz-használók is hasonló úton járnak,
mert a „fű” kapudrog. Eddig sokan közülük heroin-fogyasztókká váltak.
•A

problémajátékosok. A problémajátékosok egyedül, barátok nélkül kezdenek el

játszani. Lekicsinylik és tagadják, hogy problémás mértékben játszanának, titkolják,
vagy vitatkoznak a családtagokkal, a pénzügyi nehézségekkel kapcsolatban. Ők
12

Daneshmandi, Laila: Spielsüchtige haben fast drei Milliarden schulden, http://kurier.at/lebensart/gesundheit/3-milliarden-euroschulden-jeder-hundertste-ist-spielsuechtig/33.064.465 , 2014. április 06.
13
Rigbye, Jane: Young People and Problem Gambling,
http://www.gamcare.org.uk/pages/young_people_and_problem_gambling.html , 2014. április 06.
14
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/gluecksspielstudie-zahl-junger-automatenspieler-rasant-gestiegen-a-675241.html ,
2014. április 06.
15
Bereczki Sándor: A játékszenvedély, http://www.emberbarat.hu/index.php?content=bs , 2014.április 09.
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azonban több időt és pénzt fordítanak már a játékra, mint amit anyagilag
megengedhetnének maguknak. A szerencsejáték az ő esetükben a negatív
következmények és reakciók egész sorához vezet. A játékosok problémás szinten
játszanak hosszú ideig, és vagy fokozatosan kifejlődik náluk az egyre komolyabb
játékprobléma, vagy visszatérnek a rekreációs szerencsejátékhoz, ahol még
nincsenek komolyabb gondok. Az USA-ban a lakosság 2-3%-ának van ilyen
tapasztalata a szerencsejátékkal kapcsolatban.
• Patológiás

játékosok. Őket általában kényszeres vagy addikt, függő játékosoknak

nevezik, mert betegségük egyrészt a kényszerbetegséggel mutat rokonságot, másrészt
az alkohol-, ill. drogfüggőséghez is hasonló. A patológiás játék az USA-ban a felnőtt
lakosság körében 1-2%-ra tehető.
Komorbiditás
A kóros játékszenvedély mellett más pszichiátriai kórképek is társulhatnak a betegnél.
A komorbiditás, kapcsán meg kell említeni, hogy a major depresszió gyakoribb a kóros
játékszenvedéllyel diagnosztizáltak, mint a nem vagy csak rekreációs céllal játszók
között. A depresszióval küzdők között nagy azok aránya akik öngyilkosságot követnek
el. A játékszenvedély betegek körében majdnem négyszer annyi volt az öngyilkossági
kísérletek száma, mint a szerencsejátékot nem játszók csoportjában. 1997-ben
vizsgálták az USA államait öngyilkosság tekintetében. Las Vegas végzett az élen. Itt
vetett véget életének a legtöbb helyi lakos, és turista is. Atlantic Cityben is jelentősen
nőtt azok száma akik önkezükkel vetettek véget életüknek. (Melléklet 1. ábra)A
játékfüggők 20%-a bipoláris kórképet is mutatott,így hangulatzavarok is kísérhetik a
betegségüket.
13 éve a Welte és munkatársai megfigyelték, hogy a kóros játékszenvedély betegek
28%-a alkoholfüggő is. Hétszer gyakoribb a drog és alkoholabúzus (a szerek
használatnak az a módja, ami a szervezetet károsítja, az anyag mennyisége, helytelen
használata, vagy a használat hosszú időtartama miatt.) a játékfüggők körében mint a
játékhoz fűződő viszonyuk alapján külön csoportba sorolt nem függők körében.
A problémás szerencsejátékosok között 30,1% a dohányzók aránya, mely majd 10%-al
több mint a szerencsejátékot nem használok körében mért arány.
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Bűnelkövetés
Köztük több a kriminális bűnelkövető, illetve az antiszociális személyiségzavarral
küzdő (3-20%).Már 1987- ben egy interjú során kiderült, hogy a Gamblers Anonymus
gyűléseit látogatók 60%-a volt társ tettes illegális cselekményben azért, hogy
szenvedélyére az anyagi fedezetet biztosítsa. „A fogvatartottak nagyobb hányada
[Magyarországon 36%] játékfüggő, mint az a teljes népességben kimutatható. … A
megkérdezettek 50,7 százaléka korábban is volt már büntetve. A büntetett előéletűek 51
százaléka a szenvedélybeteg kategóriába került”16 . Bár azt meg kell jegyezni, hogy a
mintavétel nagysága kétségessé teszi a fenti eredményekből történő általánosítás a
valódihoz akárcsak közelítő kép alkotását. A személyiségzavarral küzdők könnyen
áthárítják a felelősséget, és találnak bűnbakot, akit okolhatnak sorsuk alakulásáért.
Az hogy mennyire uralhatja a szenvedély a fiatalokat a melléklet 2. ábráján olvasható
hírből világos képet kaphat.
A játékfüggők hatása a családra
Sokszor viselkednek agresszívan, mely cselekmények pozitívnak egyáltalán nem
mondható hatást gyakorolnak a környezetükben élő emberekre. Kommunikációs és
érzelmi zavarok miatt egyre szakadnak el a kötelékek. A játékfüggők feleségei között
végzett kutatás kimutatta, hogy minden második nő esett már fizikai, vagy verbális
erőszak áldozatául. A családi kohézió csökkent azokban a családokban, ahol a házastárs
egyike játékszenvedély beteg. Szexuális életüket párjuk, míg játszott, a társak 30%-a
tartotta kielégítőnek. Mikor a másik fél felhagyott a játékkal kétszer annyira, azaz 60%ra nőtt az arányuk.
„ Azon anyák gyermekei akiknek kommunikációs problémája akadt édesanyjukkal,
nagyobb valószínűséggel használtak szerencsejátékot a korai felnőttkorukban. Az
iszákos, és/vagy erős dohányos anyák gyermekei szintén. A mérsékelt dohányos
anyukák gyerkőcei nem. Azon gyermekek akiket édesanyjuk a gimnázium utáni képzés
idejében hozott a világra, kevesebb eséllyel váltak szerencsejátékossá más népességi
csoportokkal összevetve. A magasabban képzett anyák gyermekei kevésbé költöttek
szerencsejátékra, mint azon szülők gyermekei, akik nem fejezték be a középiskolát.
Azon anyák gyermekei akiknek a gyermekkora és serdülőkora között egyszer vagy
16

Tessényi Judit: Szerencsejáték-függőség és bűnözés, Statisztikai Szemle, 8. évfolyam 4.szám, cím oldal, illetve 412 oldal
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többször társat váltott anyjuk, nagyobb összeget költöttek szerencsejátékra, mint azon
szülő gyermeke akinek házassági állapota nem változott”17
A szerencsejáték a tanárok megítélése szerint:
2009. év végén vizsgált 646 fős minta tanárainak véleménye szerint18 a 18 éven aluliak
számára nem okoz nehézséget az életkoruknál fogva még nem kipróbálható
szerencsejátékok űzése. Az online szerencsejátékok melyekhez regisztráció, és
bankkártya is szükséges 71%-uk szerint könnyen, vagy minden akadály nélkül
hozzáférhetőek a felnőttkort még be nem töltött tanulóik számára. (Melléklet 3. ábra)
A 12-15 év közöttiek 21, míg a 16-18 éves korosztály 31%-a már játszott
szerencsejátékot pénzre.19

A törvényi háttér változása
Dr. Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és igazságügyi miniszter T/8597 számú
törvényjavaslatát a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.évi XXXIV. törvény
módosításáról20 a parlament 238 igen, egy nem, nyolc tartózkodás mellett 2012. október
1-én elfogadta. Kihirdetését követő napon 2012. október 3-án 0 órától pénznyerő
automata csak játékkaszinókban üzemeltethető, egyéb vendéglátó helyiségekben nem.
A törvénymódosítás indoklását a melléklet 4. ábráján tekintheti át.

A VIZSGÁLAT
A vizsgálat módszere
Három középfokú oktatási intézmény, 194 végzős hallgatóját kértem meg arra, hogy az
általam összeállított tesztet kitöltve segítsen következtetéseket levonni arról, vajon
mennyire része a 2014-ben érettségire, szakmunkásvizsgára készülő diákok életének a
szerencsejáték. A játékfüggők arányát a megjelölt korosztályban 1-2% közötti értékre
becsülöm, mely elmarad ugyan a nemzetközi átlagtól, ám a felnőtt lakosságban mért
eredményeket csekély mértékben, de meghaladja.
17
http://www.olgr.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/249660/earlyLifeCourseDeterminantsOfYoungAdultsGamblingBehaviour.
pdf , 67,68,84 90 számozott oldalak , 2014. április 08.
18
http://www.kuttanar.hu/sites/default/files/tanar_tanulmany.pdf , alapján 7. fejezet 2014. április 19.
19
http://www.kuttanar.hu/olvasnivalo/fiatalok-%C3%A9s-szerencsej%C3%A1t%C3%A9k , 2014. április 19.
20
http://www.parlament.hu/irom39/08597/08597.pdf , 2014. április 19.
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A 30 kérdéses tesztlapot iskolaidőben, szülői hozzájárulással névtelenül töltötték ki a
tanulók. A mintavételkor személyesen nem voltam jelen, mert az intézmények vezetői
ezt a feladatot az osztályfőnökökre bízták. A kérdések közül 20 megegyezik a Névtelen
Szerencsejátékosok (Gamblers Anonymous) honlapján21 a „Szükséged van-e a G.A.-ra”
fül alatt található teszt kérdéseivel (melléklet 5. ábra). A 20 kérdés az interneten több
nyelven is elérhető. Használata ajánlott, az általa kimutatott eredmény elfogadott. A 7től 26-ig terjedő kérdésekre adott igen válaszok számából állapítható meg, hogy a
válaszadó milyen kapcsolatban áll a játékkal. 7 vagy annál több igen felelet esetén
elmondható róla: patológiás játékos, szenvedélyes szerencsejátékos. Az adatok
kiértékelésénél a 4,5,6 igen feleletet adókat „veszélyeztetett”, problémás játékos
kategóriába soroltam.
A névtelenül kitöltött lapok mindegyikét egyedi betű és számkóddal láttam el. Majd az
azok által tartalmazott információkat excel táblázatba vittem fel (melléklet 6. ábra
tippmixjózsi). A kód lehetővé tette az egyes intézményekbe járók válaszainak külön
halmazba gyűjtését. Az első oszlopba a lapkódokat rögzítettem, míg az első sorba pedig
a kérdések számát. „I” jelzést használtam, ha a válaszadó az adott kérdésre igennel, míg
„N” jelzést, ha nemmel felelt. A 196. sorba így a Microsoft Office Excel programjának
„darabteli” függvényének segítségével meg tudtam határozni a kérdésre adott igen, míg
a 197. sorba a nem válaszokat. Az így előállított adatokból pedig meghatározhatóvá vált
a kérdésre adott igenek és nemek százalékos aránya. (melléklet 7. ábra)
A tábla hátulról harmadik oszlopába a kitöltő igen válaszait, az utolsó előttibe pedig a
nem válaszait összesítettem. .Az utolsó oszlopba került meghatározásra a 7-26 terjedő
kérdésekre adott igen válaszok száma a program előbb említett függvényével. A 7 vagy
annál több, illetve a 4,5,6 igen feleletet adók adatlapjának információit tároló sorokat
egy-egy különböző színkóddal jelöltem meg.
Az 1-6 és a 27-30 kérdéseket saját elképzelésem szerint illesztettem a tesztbe. A rájuk
érkező válaszok révén nem csak egyéb részhalmazokat alkothattam a végzősökön belül,
hanem az elkülönített csoportokat össze is hasonlíthattam. Így alakítottam ki és
hasonlítottam össze vizsgálataim során nyolc csoportot:18 év alatti városban lakó fiúk

21

•

18 év feletti városban élő fiúk

•

18 év alatti vidéken lakó fiúk

http://gamblersanonymous.hu/ 2014.03.18.
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A

•

18 év feletti vidéken lakó fiúk

•

18 év alatti városban lakó lány

•

18 év feletti városban élő lány

•

18 év alatti vidéken lakó lány

•

18 év feletti vidéken lakó lány

csoportok

eredményeit

összevethettem

az

összes

válaszadók

százalékos

eredményeivel épp úgy, mint az egyes intézmények hasonló kritériumnak megfelelő
válaszadók csoportjának eredményeivel. melléklet (8., 9. ábra)
Az Excel program „szűrő” alkalmazása segítségével igaz hosszan kellett vizsgálnom az
összes választ tartalmazó táblát, de a megfelelő számításokat elvégezve pontosan
kifejezhettem %-ban is az egyes részhalmazok egészhez viszonyított arányát. A
számítógépes adatfeldolgozás miatt megállapítható 3 percen belül például mennyi 18 év
alatti olyan fiú töltötte ki a tesztet,aki nem városban él, nyert már nagyobb összeget,
mint 2000 forint és a játék miatt alvászavarokkal küzd, már vált gondterheltté az otthoni
élete a játék miatt,de még nem gondolt arra, hogy tönkre mehet a szerencsejáték miatt.
Kettő.
Szintén a program lehetőségeit használtam ki akkor is, mikor a száraz matematikai
adatokat diagramokba ábrázolva a szem számára tetszetősebb, az olvasó számára
könnyebben értelmezhető formában jelenítettem meg.
A vizsgálat helyszínei
Három középfokú oktatási intézményt kerestem meg személyesen, melyek vezetői –
szülői beleegyezések megszerzése után- engedélyezték a tesztlapok kitöltetését és
feldolgozását. Az ország két különböző megyéjében található intézmények közül a
szakközépiskola, illetve az állami fenntartású gimnázium egy kisvárosi járásszékhelyen,
míg az egyházi gimnázium egy megyeszékhelyen működik. Az „iskolák települési
környezete”22 háromból kettőnek megegyezik, míg az egyházi gimnáziumé nagyban
eltér. Tekintve azt, hogy a megyeszékhelyen mért adatok szerint a tanulók 63%-a, a
járásszékhely gimnáziuma diákjainak 66%-a, a szakképző iskola végzőseinek pedig
43%-a lakik helyben, őket az iskolába menet és vissza más és más tapasztalatszerző
hatások érik. Ezek csak részben egyeznek meg azon hatásokkal, melyek az összes
22

Szabó László Tamás, Bevezetés a tanári mesterségbe, 143. oldal, , Debreceni Egyetemi Kiadó,2010
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választ adó minimum 1/3-át, egy intézmény esetében a majd 60%-t látogató diákokat
érik. Magasra tehetők azon tanulók száma mind a három iskolában, akik
tömegközlekedési eszköz igénybevételével jutnak el úti céljához. Ám a járásszékhelyen
biztosan 0%-uk használ tömött villamost, vagy helyi járatú buszt. Az”iskolák társadalmi
környezete”23 is nagy eltérést mutat. Míg a 12 186 lakosú kisvárosról elmondható, hogy
„felgyorsult az elvándorlás, öregszik a település. A településen a középosztály egyre
inkább lecsúszik”24, addig a 173 979 személy lakhelyéül szolgáló megyeszékhely
„Nyitott kapuk városa […] a befogadó város”25 jelezőt nyerte el az utóbbi évtizedben.
A vizsgálatban résztvevő személyek életkorának jellegzetességei
A lapokat kitöltők 23%-a serdülőkorúak, azaz 16-18 évesek. Legtöbbjük testileg már
érett. Aktuális cselekedetüket a kortársak befolyásolják26 , ám a hosszú távú terveik
kialakításában a szülők hatása érvényesül. A lányokat sokkal jobban foglalkoztatják a
baráti kapcsolatok, mint a fiúkat. Előbbiek az érzelmi közelséget keresik a barátságban,
ami konfliktusokkal, féltékenységgel jár. Az utóbbiak között pedig az érdeklődés és a
képességek alakítják azt. Ezért gyakori a versengés, mely ellene dolgozik a szoros
kapcsolatoknak. A megkérdezett lányok 27%-a nem érte még el a 18. életévét. Ők a
gimnáziumi évek vége felé lehangoltabbak, mint a fiúk, melyek aránya a megkérdezett
korosztály között 18%. Ebben a korban a leggyakrabban előforduló érzelmi zavar a
depresszió. Önleértékelés, gyakori sírás, öngyilkossági fantáziák és kísérletek kísérik a
serdülők életét. Gyakori a kimerültség, hipochondria (kényszeresen foglalkozik saját
egészségi

állapotával),

koncentrációgyengeség.

Magatartási

zavarok,

sőt

bűncselekmények is előfordulnak. Ezek a tünetek világossá teszik, a fiatal segítséget
kér! Kevés önbizalmat mutatnak, értéktelennek látják magukat, reménytelenek látják
helyzetüket. Menekülésképpen csatlakozhatnak szektához, felvehetnek egy ”nincs
értelme semminek” attitűdöt, belevethetik magukat a szexualitásba, vagy kábítószerhez
folyamodhatnak. A negatív élmények halmozódása aztán elkezdi érlelni bennük az
öngyilkosság gondolatát.
A serdülés legjelentősebb fordulatain túljutva mindkét nemnél viszonylagos feloldódás
figyelhető meg. Beköszönt az egyensúly helyreállásának időszaka. A lányoknál a nemi
23

ugyan ott
Észak-Alföld Régió Kistérségi Helyzetelemzés, 15 oldal, Bartha Attila,MTATK,2012
25
http://www.docstoc.com/docs/116133885/Miskolci-Kisterseg-helyzetelemzes 36 oldal, 2014.04.17.
26
Tóth László,Pszichológia a tanításban, 56-58 oldal, Pedellus Tankönyvkiadó, 2008 illetve a
http://www.hagyomanyokhaza.hu/document/1283/original/00037482.pdf , (2014. 04.17.) 33-36 oldal felhasználásával készült
24
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érettséget követően elég hamar – a 16. év táján –, a fiúknál átlagosan a 18. életév körül
(esetleg még később) kezdődik el a felnőttségre való közvetlen felkészülés, a felnőtté
válás. Serdülőkori utóhatásként a fiúk átmenetileg visszafogottabbá válnak ugyan, a
lányok viszont felszabadult jókedvükkel, aktivitásukkal vonják magukra a figyelmet. Az
ifjú legfontosabb sajátossága, hogy lázasan keresi helyét a társadalomban. Már nem kell
bizonyítania, hogy felnőtt, viszont bizonytalan számára a felnőtt szerep, amire
vállalkozni akar vagy tud. Ifjúkorban még inkább elkülönül az egyének életútja, mint a
serdülés idején. Általában két alapvető lehetőség között választhatnak: továbbtanulnak,
vagy munkába állnak. A munkába állás gyorsabban elvezet a teljes érettséghez. A
függetlenség helyzetében az akarati, érzelmi és jellemtulajdonságok megerősödnek,
megszilárdul a felelősségtudat, kötelességérzet. A továbbtanulók még jó ideig szülői
áldozatvállalásra, családi gondoskodásra szorulnak, nem lehetnek teljesen függetlenek,
ezért komolyságuk, felelősségtudatuk lassabban alakul ki. Értelmi fejlődésük, általánosés szakműveltségük viszont rugalmas és nyitott marad. Az ifjúkorban jut csúcspontjára
a testi fejlődés. Kialakulnak a végleges egyéni jellegzetességek – például az arc –, és a
nemi karaktervonások. A fiúk átlagosan 20%-kal magasabbak, izomerejüket tekintve
50-60%-kal erősebbek, mint a lányok. Érdeklődésük széleskörű, ugyanakkor állandósul
valamely speciális területen. Általában friss, élénk politikai érdeklődést is tanúsítanak.
Gondolkodásuk minőségében különbözik a serdülőkétől. Kiforrottabb világhoz való
viszonyra támaszkodó, a jelenségeket azonos, rendszerbe foglalt elvek szerint vizsgáló,
sok szempontú, rugalmas, széles látókörű gondolkodás váltja fel a korábbi formális,
kissé merev gondolkodást. Lelkesedésük, vállalkozó kedvük nagy érték. Szívvellélekkel kiállnak minden mellett, amit ésszerűnek, hasznosnak, igazságosnak tartanak,
Az alapvető tevékenység módosul, változik. A tanulás mellett egyre fontosabbá válik a
munka.

A mérés eredményei
Általános megállapítások
Az egész mai középiskolás korosztályra nézve nem reprezentatív felmérés,
véletlenszerű, ám részben célzott mintavétel alapjául szolgáló 30 kérdéses tesztet
összesen 194 diák töltötte ki. 51%-uk fiú, míg 49%-uk lány. 23%-uk még nem töltötte
be a 18. életévét, 77%-uk pedig már igen. Városban lakik a válaszadók 54%-a. 3%-uk
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kollégista. Rendszeresen szerencsejátékot játszó ismerőse négyből, három tanulónak
van. Elgondolkodtató az az eredmény, mely szerint minden második fiatalt már próbálta
valaki arra buzdítani, hogy az általa mutatott módon ő is kísértse meg a szerencséjét.
Majd az 1/3-ukkal már előfordult, hogy tanulás helyett szerencsejátékkal ütötte el az
időt. Minden tízediknek már keletkezett anyagi gondja a hazardírozás miatt. A diákok
18%-a vesztés, illetve nyerés után ismét játszott. Ez az eredmény alátámasztja azt az
általam is megtapasztalt csapdát, melybe az életében először pénzért játszó fiatal lép,
mely rabul ejti, és nem ereszti. Aki az első tétet megrakja, az első százasát bedobja a
gépbe legközelebb két ok miatt fog játszani: ha nyert azért, ha vesztett azért! Vigyázni
kell az első lépésre! Azt kell eltolni annyira, hogy soha ne is kerüljön rá sor! Az első
lépés nem csak a kíniaknak fontos - hiszen attól függ rossz irányba indul-e el valaki hanem a feleletet adók mindegyikének, illetve mindenkinek! Tudva levő mindig
mozdony üti el elsőnek a sínek közé keveredett embert, nem az azt követő vagon! Ez
Németországban sincs másképp. „ Egy nagy nyereménnyel kezdődik a legtöbb játékos
karrier- mely a család, barátok, munkahely vagy az egész élet elvesztését
eredményezheti.”27 Minden ötödik töltött már több időt a játékkal, mint amennyit
előzőleg tervezett. 10%-ukaknak már zavarta az alvását a játék. 32%-uk már játszott
nyerő automatával, 34%-uk tett már fel pénzt kártyajátékra. 2/5-ük már nyert nagyobb
összeget mint 2000 forint. 14% már vesztett nagyobb összeget mint 2000 forint. A 2000
forintot én határoztam meg, mivel, ha a diák étkezése biztosított otthon, vagy/és az
iskolában, akkor ennyi zsebpénznek elég kellene lennie a tanuló „extra” igényeire egy
héten keresztül. Ez azt is jelenti, hogy ez az állandó és nagy valószínűséggel egyetlen
bevételi

forrása

a

tanulónak.

A

vizsgálat

eredménye

megmutatja,

hogy

várakozásaimmal ellentétben többen nyertek, vagy vesztettek el egyszerre a rendszeres
jövedelmüket meghaladó összegeket.
Játékfüggők és veszélyeztetettek aránya a megkérdezett fiúk és lányok körében
A teszt 7-26 terjedő kérdéseire legalább 7 igen választ adók szenvedélyes
szerencsejátékosok a korábban említett GA teszt alapján. A 194 elemzett lapból
megállapítható, hogy 15 fiú és 4 lány, azaz a megkérdezettek 9,74%-a már
játékfüggőként fejezi be középfokú tanulmányait (melléklet 10. ábra). Elmondható,
hogy a saját mérésem eredménye nem támasztja alá „a férfiak aránya körülbelül
27

http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/gluecksspiele-machen-suechtig-vor-allem-geldspielautomaten-a-814173.html ,
2014.04.18.
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kétszerese a nőkének”28 2009-ben leírt megállapítást. A teszt négyszer annyi fiú
szenvedélyes szerencsejátékost mutatott ki mint leányt. A fiúk 15,3%-a, míg a lányok
4,1%-a játék közben él át izgalmat vagy örömöt. Ők azok, akik folyamatosan játszanak,
gondolatban még akkor is, mikor más tevékenységet végeznek. Így kötelességeiknek
nem tesznek eleget. Általában addig játszanak míg pénzük van, majd a lehető
legkorábban újra hazardírozik, hogy az elvesztett összeget visszanyerje, ám megint az
utolsó filléréig játszik. Képtelenek abbahagyni a játékot. Aktív koromban én is pont
ilyen voltam. Képes voltam több napon keresztül nyerő szisztémákat kidolgozni, azok
szerint játszani. Sokszor az akkori keresetemnek többszörösét megnyerve pedig pár órán
belül eljátszani azt, amire nem is volt igazán szükségem. Majd napokig tagadni,
kuncsorogni és az éjszakai rémálmokat megszakító kaszinós ábrándokban (is) játszani.
Volt, hogy több százezer forinttól dagadt a zsebem, mégsem vettem belőle, még egy
hamburgert sem, nehogy megbontsam azt a kerek összeget. Persze 24 óra leforgása után
meg már azért nem tudtam venni, mert már nem volt miből. Sajnálatos az, hogy a 19
szenvedélyes szerencsejátékosból, 7 adott 10 vagy annál több, ebből egy diák 15 igen
választ a 20 kérdés valamelyikére. Az egy kérdésre adott legtöbb igen válaszok alapján
megállapítható( 7,13,14,20 kérdés), hogy a megkérdezett játékfüggők 79-84%-a játszott
már tanulás vagy munka helyett, sőt több időt is töltött a játékkal, mint azt előzőleg
tervezte.(melléklet 11.ábra) Vesztés után erős késztetést érzett, hogy minél előbb
visszamenjen és visszanyerje azt, amit elvesztett. Nyeremény esetén sincs ez másképp.
Válaszaik alapján 19-ből 16 tanuló minél hamarabb visszatér azért, hogy még többet
nyerjen. (2. ábra)
Érdekes az, hogy a veszélyeztetett kategóriába sorolt 23 diák 48-61%-a legtöbb igent
szintén a 7,13,14,20 számú kérdésre válaszolta.
Intézmények eredményeinek összehasonlítása
A járásszékhelyen található szakképző iskola, gimnázium, illetve a megyeszékhelyen
működő egyházi fenntartású gimnázium diákjainak kiértékelt válaszaiból számolt
százalékos eredményét egy Excel táblára másolva az iskolák értékei egymással, illetve
mindenik az összeredmény fényében is összehasonlíthatóvá váltak. Minden kérdésnél
az igen és a nem sorhoz tartozó cellák tartalmából MAX függvénnyel meghatároztam az
adott kérdésnél elért legnagyobb százalékos értéket. Az I MAX és az N MAX sorokban
28

A 18 éven aluliak érintettsége a szerencsejátékban, 9. oldal, Kutatási jelentés, Medián 2009
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a megfelelő iskolához tartozó színkóddal láttam el a kapott értéket, mely művelet révén
a bonyolultnak tűnő adathalmazból megállapíthatóvá vált az adott intézménybe járó
diákokra legjobban jellemző tulajdonságok listája. (melléklet 12. ábra)
Kisvárosi szakképző iskola:
Az intézmény 38 végzős diáklánya, illetve 58 fiú tanulója töltötte ki a tesztlapot. A GA
20-as teszt alapján 12 fő került a 19 főt számláló szenvedélyes szerencsejátékosok
csoportjába ahová az összes kitöltők 9,74%-a sorolható. Ez azt jelenti, hogy a felderített
játékfüggők 63%-a ezen iskola óráit látogatja. A 96 lányból minden ötödik, a 98 fiúból
minden hatodik ezen intézmény diákjaként került a szenvedélyes szerencsejátékosok
csoportjába. A mérés alapján játékfüggőnek minősített fiúk 66%-a végzi itt
tanulmányait.
Az iskola végzős diákjára legjobban jellemző megállapítások az I MAX százalékértékek
alapján:
•

buzdította

valaki

a

•

ameddig előzőleg tervezte

szerencsejáték kipróbálására
•

tanulás

vagy munka

inkább

a

játékot

helyett

•

részesíti

•

a

játék

meneküljön
miatt

már

vált

nyerés után erős késztetést érzett

játsszon

hogy

minél
a

hamarabb

még

•

több

nyeremény reményében

•

már gondolta, úgy hogy a játék
miatt nem törődött megfelelően
magával,családjával

gondolt rá, hogy tönkre mehet a
játék következtében

•

nyert már nagyobb összeget
mint 2000 forint

már tett pénzzé valamit azért,
hogy tovább játszhasson

ha valami jó érte, gondolt rá,
hogy játékkal ünnepelje

volt, hogy utolsó fillérjét is
eljátszotta

•

a veszekedések, csalódások már
szintén késztették arra, hogy

visszatérjen

•

•

gondterhelté az otthoni élete

arra,

•

már menekült a játékba azért,
hogy aggodalmai és gondjai elől

előnyben
•

hosszabb ideig játszik, mint

•

vesztett már nagyobb összeget
mint 2000 forint
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Az iskola végzős diákjára jellemző tulajdonságok az N MAX százalékértékek alapján:
•

vidéken lakik

•

kevés olyan ismerőse van aki rendszeresen játszik valamilyen szerencsejátékot

•

még nem játszott nyerő automatával

A legkevésbé jellemző tulajdonságok átolvasásánál joggal merül fel a kérdés az
olvasóban, vajon őszintén válaszoltak-e már a teszt elején a feltett kérdésekre a diákok,
vagy csak a későbbiek mertek az igazsághoz közel álló választ adni? Minden esetre a
két tulajdonsághalmaz között feszülő ellentét magyarázatot szolgáltat Dr. Körmendi
Attila következő megállapítására, „ sok szerencsejátékos szeretné titokban tartani
problémáját, és ennek érdekében hazudik”29. Egy német felmérés alapján a játékfüggők
80%-a játékgép függő.30
Kisvárosi gimnázium:
Az intézmény 51 végzős diáklánya, illetve 28 fiú tanulója töltötte ki a tesztlapot. A GA
20-as teszt alapján 5 fő került a 19 főt számláló szenvedélyes szerencsejátékosok
csoportjába ahová az összes kitöltők 9,74%-a sorolható. Ez azt jelenti, hogy a felderített
játékfüggők 26,31%-a ezen iskola óráit látogatja. Az 51 lányból egy, a 28 fiúból minden
hetedik ezen intézmény diákjaként került a szenvedélyes szerencsejátékosok
csoportjába. A mérés alapján játékfüggőnek minősített fiúk 26,66%-a végzi itt
tanulmányait.
Az iskola végzős diákjára legjobban jellemző megállapítások az I MAX százalékértékek
alapján:
•

18 éven aluli

•

városban lakik

Az iskola végzős diákjára jellemző tulajdonságok az N MAX százalékértékek alapján:

29
30

•

lány, kollégista

•

még nem próbálta senki rávenni, hogy kipróbáljon egy játékot

•

tanulás, és munka helyett nem foglalkozott játékkal

•

nem vált még gondterheltté a játék miatt az otthoni élete

Körmendi Attila, Kognitív torzítások és személyiségvonások a szerencsejátékosoknál, 19 oldal, Debreceni egyetem BTK, 2011
http://www.spielotheka.de/die-spielsucht-in-zahlen/ , 2014.04.19
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•

még nem sértette a játék a jó hírnevét

•

nem érzett még lelkifurdalást a játék után

•

nem játszott még azért, hogy fizethesse adósságait

•

a játék még nem gátolta hatékonyságát

•

vesztés után nem tért vissza, hogy visszanyerje az elvesztett összeget

•

még nem kért kölcsön és nem adott el semmijét, nem nyúlt a mindennapi
kiadásokra félretett megtakarításokhoz azért, hogy játékra legyen pénze

•

addig játszott amíg tervezte

•

nem követett el semmi törvénysértőt a játék miatt

•

nem zavarta a játék az alvását

•

sem csalódások, veszteségek, sem öröm nem késztette még arra, hogy játsszon

•

nem játszott még kártyajátékot pénzre, és nem is vesztett még nagyobb összeget,
mint 2000 forint

Az intézményből kitöltött tesztek alapján elmondható, hogy az iskolába járó választ adó
diákok egyikének sem sértette jó hírét a játék, egyikőjük sem kollégista, illetve még
nem vesztett nagyobb összeget, mint 2000 forint. A 3,9,30-as kérdésre egyöntetű
nemmel válaszoltak a diákok.
Egyházi gimnázium:
Az intézmény 7 végzős diáklánya, illetve 12 fiú tanulója töltötte ki a tesztlapot. A GA
20-as teszt alapján 2 fő került a 19 főt számláló szenvedélyes szerencsejátékosok
csoportjába ahová az összes kitöltők 9,74%-a sorolható. Ez azt jelenti, hogy a felderített
játékfüggők 10,52%-a ezen iskola óráit látogatja. A 7 lányból egy, a 12 fiúból szintén
egy ezen intézmény diákjaként került a szenvedélyes szerencsejátékosok csoportjába. A
mérés alapján játékfüggőnek minősített fiúk 6,66%-a végzi itt tanulmányait.
Az iskola végzős diákjára legjobban jellemző megállapítások az I MAX százalékértékek
alapján:
•
•

van ismerőse, aki rendszeresen

•

vesztés után érzett késztetést

játszik szerencsejátékot

arra,

gátolta a teljesítményét,és érzett

visszanyerje amit elveszített

is lelkifurdalást a játék miatt

•

hogy

visszatérjen

és

kért kölcsön, hogy játszhasson,
és felmerült benne, hogy a
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kiadásokra
•

félretett

pénzből

•

zavarta alvását a játék, és mind a

hazardírozzon

kártyajátékot pénzre, mind a

követett el törvénysértő dolgot,

játék automatát kipróbálta már

azért, hogy játszhasson

Az iskola végzős diákjára jellemző tulajdonságok az N MAX százalékértékek alapján:
•

nyerés után nem érzett késztetést

•

arra, hogy visszamenjen játszani
•

mindig pénzzel a zsebében tudta
befejezni a játékot

•

mindig

megfelelően

önmagával, családjával

nem menekült még aggodalmai,
gondjai elől a játékba

•

nem gondolt arra, hogy tönkre
mehet játék következtében, és

törődik

még

nem

nyert

nagyobb

összeget mint 2000 forint.

Az egyházi gimnázium egyik fiú tanulója volt az, aki a GA 20-as tesztjéből 15- re
igennel felelt. Ez volt a legmagasabb az igenek számát tekintve.
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Összegzés
Dolgozatomban

a

játékszenvedéllyel

kapcsolatos

mérőszámok

egy

részének

összehasonlítását tettem lehetővé a saját kutatásom eredményeivel ugyanúgy, mint a
nemzetközi kitekintésekben fellelt számadatokkal. A számok mögött megbújó emberi
sorsok, melyek alakulását a ma már több évtizede folytatott vizsgálatok révén nagy
biztonsággal prognosztizálhatja az olvasó. De nem is vállalkoztam arra, hogy emberi
sorsokat mutassak be. A patológiás játékosok mértékének megállapításának céljából
végeztem a vizsgálataimat. Végeredmény 9,74. Azaz minden 10. végzős hallgató a
vizsgált középiskolában játékfüggő. Ötször annyian mint azt a vizsgálat elején
gondoltam. Lehet, hogy már általános iskolából így kerültek a felsőbb évfolyamokba!
Javaslom ezért azt, hogy készüljön felmérés több éven keresztül a ballagó
nyolcadikosok között is!
Az is lehet, hogy az elmúlt 3-4 évben alakult ki a függőség a tanulókban. Ezért nem
csak a következő évek végzős szakmunkásai, érettségizettjei között javaslom a felmérés
folytatását, hanem mélyinterjúk, esettanulmányok elkészítését is. Egy öt éves
intervallumon belül így nem csak az alapfokot elvégzők kórósságának mértéke, hanem
azon tendenciák alakulása is megfigyelhetővé válik, melyek most még az adatokban és
a társadalomban rejtve vannak.
Javaslom továbbá, hogy állami, ennek hiányában a Magyarországi Református Egyház
Tiszántúli Református Egyházkerületének Elnöksége támogatásával egy olyan csoport
létrehozását, melynek tagjai a Játékfüggőséggel kapcsolatos évenkénti hazai illetve
nemzetközi konferenciákon (Nemzetközi konferencia a viselkedési addikciókról ELTE,
Bayerischen Fachkongress, European Conference on Gambling) szerzett tapasztalatok
felhasználásával, függőségükkel több éve tünetmentesen élők előadásaival prevenciós
munkába kezd a református oktatási intézményekben.
Abból a célból, hogy:
•

a melléklet 1. ábráján bemutatott folyamaton minél kevesebb tanuló menjen
keresztül.
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•

csökkenjen azok száma akik így nyilatkoznak : „

Nem tudok megállni. Ami

szórakozásnak indult elpusztít engem. A legnagyobb csalódás vagyok a
családom számára. A legrosszabb ellenségemnek sem kívánom.”31
•

azok száma is mérséklődjön, akik nem csak a való világgal veszítik el a
kapcsolatot, hanem a tanulóéveik fontos időszakát is

Egy körforgásra hívom fel a figyelmet: a függőség hatására antiszociális
személyiségűvé alakul a diák. Az érzelmek eltűnnek az életéből. Sóvárgás, majd a
bűntudat hatására társas és családi kapcsolatai felbomlanak. Ha gyermeket bíz rá az
Úr Isten ezen idő alatt, ő nagyobb eséllyel lesz e szenvedély rabja. S indul a
folyamat elölről. A hatás több generáción keresztül is megfigyelhető.
Ezért tartom fontosnak, hogy minden intézményben a tanulók rendelkezésére álljon
egy/több olyan szakember (mentálhigiénés, szociális munkás, vallástanár), akihez
fordulva a diák iránymutatást kap a számára fontos kérdésekben.
A szerencsejátéktól távoltartás tekintetében a tanárok kitüntetett jelentőségűnek
tartják a családok szerepét (93%) egy felmérés szerint. Mégis csak 1%-uk érzi úgy,
hogy mindent megtesznek a családtagok azért, hogy a gyermek távol maradjon az
ilyen jellegű hazardírozástól. 6%-uk pedig úgy gondolja, semmit sem tesznek ezért a
hozzátartozók. 10%-uk gondolja azt csak, hogy az iskolának nagy felelőssége volna
abban, hogy az ifjúkat távol tartsák ettől.
Pedig ha a függőség kialakul, „a tapasztalatok alapján a gyógyulás csak akkor
lehetséges, ha a beteg talál valamit, ami pótolja a szenvedélyt. Jó eredményt csak
motivált, együttműködő betegeknél lehet elérni gyógyszeres és pszichoterápia
együttes alkalmazásával, a visszaesés azonban egész életen át megmarad.”32
Leendő vallástanárként, ifjúsági vezetőként a tudományos megállapításokat
érdeklődéssel figyelve, az alábbi mondat igazságát megélve kívánok a reám
bízottaknak irányt mutatni: „ Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok
lesztek. (János 8:36)”33

31

Comeau, Sylvian: The glamour of gambling is taking a toll on young adults, http://www.universityaffairs.ca/glamour-gamblingtaking-toll.aspx , 2014. május 2.
32
Körmendi Attila: Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál,Debreceni Egyetem BTK,2011, 19
oldal
33
Biblia, 116. oldal Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2003
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Hogyan állsz a játékkal?
Kérlek, olvasd végig figyelmesen az alábbi mondatokat! Amennyiben igaz rád nézve a tartalma, tegyél a mondat végén
lévő vonalra „I” betűt! Amennyiben nem, akkor egy „H”„ betűt! Nevet, osztályt egyéb azonosító adatot ne írj a lapra!
Segítségedet köszönöm!
1.

Fiú vagy?

____

2.

18 évesnél fiatalabb vagy?

____

3.

Kollégista vagy?

____

4.

Városban laksz?

____

5.

Van olyan ismerősöd, aki rendszeresen játszik valamilyen szerencsejátékot?

____

6.

Póbált-e már valaki buzdítani arra, hogy te is kipróbáld az általa ajánlott játékot?

____

7.

Játszottál-e már valaha akkor, mikor tanulnod vagy dolgoznod kellett volna?

____

8.

Előfordult-e valaha, hogy a játék miatt vált gondterheltté az otthoni életed?

____

9.

Sértette-e már a jó híredet a játék?

____

10. Éreztél-e valamikor lelkifurdalást a játék után?

____

11. Játszottál-e valaha is azért, hogy fizethesd az adósságaidat, illetve, hogy így old meg az anyagi
nehézségeidet? ____
12. Gátolt-e a játék a törekvéseidben és abban, hogy hatékony legyél?

____

13. Vesztés után érezted-e azt, hogy minél előbb vissza kell menned, s visszanyerned, amit vesztettél?
_____
14. A nyerésedet követően éreztél-e erős késztetést arra, hogy minél előbb visszatérj, s még többet nyerj?

____

15. Gyakran előfordul-e az, hogy eljátszod az utolsó filléredet is?

____

16. Kértél-e valaha kölcsön azért, hogy játszhass?

____

17. Adtál-e már el bármit is azért, hogy legyen pénzed játszani?

____

18. Előfordult-e, hogy a mindennapi kiadásokra elkülönített pénzből szerettél volna "elvenni a játékra"?

____

19. Megtörtént-e, hogy a játék miatt nem törődtél megfelelően önmagaddal vagy a családoddal?

____

20. Játszottál-e valaha hosszabb ideig annál, mint ameddig tervezted?

____

21. Játszottál-e valaha azért, hogy így menekülj el az aggodalmaid és a gondjaid elől?

____

22. Tettél-e már valami törvénysértőt vagy fontolgattad-e, hogy teszel, hogy pénzt szerezz a játékra? ____
23. Zavarta-e a játék az alvásodat?

____

24. A veszekedések, csalódások vagy feszültségek arra késztetnek-e téged, hogy játssz?

____

25. Érezted-e már azt, hogy bármi jót, ami csak ért, játékkal kellene megünnepelned?

____

26. Gondoltál-e arra, hogy tönkremehetsz a játék következtében?

____

27. Játszottál-e már pénzre valamilyen kártyajátékot?

____

28. Játszottál-e már valaha valamilyen nyerő automatával?

____

29. Nyertél-e már valaha nagyobb összeget mint 2000 forint?

____

30. Vesztettél-e már valaha nagyobb összeget mint 2000 forint?
5. ábra Tesztlap

Forrás: Saját munka, GA 20 kérdéses tesztje

____
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6. ábra Kitöltött tesztlap
Forrás: megkérdezett
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7. ábra Válaszok összesítő táblájának részlete
Forrás: Saját munka

37
Érdekességek a 8 kategória alapján
A 194 tanuló 34%-a (66 fő) már játszott pénzre kártyajátékot. Köztük 13, 18 éven aluli is, akik szerencsejátékot még
nem játszhattak volna.

A válaszadók 34%-a már játszott pénzre kártyajátékot

Összesen

Fiú Lány
Szenvedélyes szerencsejátékos

9

4

13

Veszélyeztetett

11

4

15

Nem veszélyeztetett

25

13

38

18 év alatt

8

5

13

66

A 13, 18 év alatti tanulóból: 7 szenvedélyes szerencsejátékos (4 fiú 3 lány) ,1 veszélyeztetett
melyből (1 fiú) 5 nem veszélyeztetett (3 fiú 2 lány). Utóbbiaknál 1 fiú és 1 lány nulla pontot 66
szerzett a 7-26-ig terjedő GA-s kérdésekben.
18 év felett
Az 53, 18 év feletti tanulóból:

37

16

53

6 szenvedélyes szerencsejátékos

(5 fiú 1 lány) ,14

veszélyeztetett melyből (10 fiú és 4 lány) 33 nem veszélyeztetett (22 fiú 11 lány)
fiú,városi ,18 év alatt

3

0

fiú,városi ,18 év felett

20

0

fiú,vidéki ,18 év alatt

5

0

fiú,vidéki ,18 év felett

17

0

lány,városi ,18 év alatt

0

3

lány,városi ,18 év felett

0

10

lány,vidéki ,18 év alatt

0

2

lány,vidéki ,18 év felett

0

6

8. ábra
Forrás: Saját munka

1 Szenvedélyes szerencsejátékos,

kettő nem

veszélyeztetett
3

Szenvedélyes

szerencsejátékos,

2

veszélyeztetett, 15 nem veszélyeztetett
3

Szenvedélyes

szerencsejátékos,

1

veszélyeztetett, 1 nem veszélyeztetett
2

Szenvedélyes

szerencsejátékos,

8

veszélyeztetett, 7 nem veszélyeztetett

66

2 Szenvedélyes szerencsejátékos , 1 nem
veszélyeztetett
1

Szenvedélyes

szerencsejátékos

,

1

veszélyeztetett , 8 nem veszélyeztetett
1 Szenvedélyes szerencsejátékos, 1
veszélyeztetett
3 veszélyeztetett, 3 nem veszélyeztetett

nem
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A válaszadók 32%-a már játszott játék automatával. Közöttük 10 olyan diák is, akik még nem töltötték be a 18.
életévüket.

A válaszadók 32%-a már játszott játék automatával

Szenvedélyes szerencsejátékos
Veszélyeztetett

7

3

10

5

0

5

63

nem veszélyeztetett ebből 7 0 pontot
szerzett lány, és 7 nullás fiú is
18 év alatt

25 23 48
5

5

10

A 10, 18 év alatti tanulóból: 6 szenvedélyes szerencsejátékos ( 4 fiú 2 lány) , 4 nem veszélyeztetett (1 fiú 3
lány). Utóbbiaknál azaz 1 fiú egy, míg 1 lány nulla pontot szerzett a 7-26-ig terjedő GA-s kérdésekben.
18 év felett

63

32 21 53

Az 53, 18 év feletti tanulóból: 4 szenvedélyes szerencsejátékos (3 fiú 1 lány) ,12 veszélyeztetett melyből (8 fiú
és 4 lány) 37 nem veszélyeztetett (21 fiú 16 lány)
fiú,városi ,18 év alatt

2

0

fiú,városi ,18 év felett

14 0

fiú,vidéki ,18 év alatt

3

fiú,vidéki ,18 év felett

18 0

lány,városi ,18 év alatt

0

2

lány,városi ,18 év felett

0

15

0

1 Szenvedélyes szerencsejátékos fiú, 1 nem veszélyeztetett
fiú
1 Szenvedélyes szerencsejátékos,13 nem veszélyeztetett 4
nullás
MIND a 3 Szenvedélyes szerencsejátékos
2 Szenvedélyes szerencsejátékos, 8 veszélyeztetett, 8 nem 63
veszélyeztetett 3 nullás
2 Szenvedélyes szerencsejátékos lány

1 Szenvedélyes szerencsejátékos lány, 1 veszélyeztetett lány,
13 nem veszélyeztetett lány ebből 5 nullás
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lány,vidéki ,18 év alatt

0

3

3 nem veszélyeztetett 1 nullás lány

lány,vidéki ,18 év felett

0

6

3 veszélyeztetett, 3 nem veszélyeztetett

9. ábra
Forrás: Saját munka
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Fiú
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Lány
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10

Összes megkérdezett

10. ábra Válaszadók nemi megoszlása
Forrás: Saját munka

17

15

0

4

6

Szenvedélyes
szerencsjátékos

Veszélyeztetett

Semleges
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26
25
24
23
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KÉRDÉSEK SZÁMA

20
19
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16

Igen

15

Nem
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7
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VÁLASZOK ÖSSZESEN

11. ábra A 7-26 közötti kérdésekre érkező válaszok megoszlása
Forrás: Saját munka

14

16

18

20
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12. ábra IMax, NMAX számítások
Forrás: Saját munka

100%
90%
80%
70%
60%

Megyeszékhely egyházi Gim.

50%

Kisvárosi Szakképző

40%
30%

Kisvárosi Gimnázium

20%
10%
0%
Lány

Fiú

Szenv.
Szer. Lány

Szenv.
Szer. Fiú

13. ábra Válaszadók iskolánkénti százalékos megoszlása
Forrás: Saját munka
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DRHE-……………………………..

Nyilatkozat

a szakdolgozat eredetiségéről

Alulírott ____________________________(név)________________________ (Neptun-kód)

büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a szakdolgozat saját
munkám eredménye. A felhasznált irodalmi és egyéb információs forrásokat az előírásoknak megfelelően kezeltem, a
szakdolgozat-készítésre vonatkozó szabályokat betartottam.
Kijelentem, hogy ahol mások eredményeit, szavait vagy gondolatait idéztem, azt a dolgozatban minden esetben,
beazonosítható módon feltüntettem, a dolgozatban található fotók és ábrák közlésével pedig mások szerzői jogait nem
sértem.
Kijelentem, hogy dolgozatom CD/DVD adathordozón található elektronikus változata teljes egészében megegyezik a
nyomtatott formával.
Hozzájárulok, hogy a későbbiekben az érvényben lévő jogszabályok és a DRHE belső szabályzatai alapján más személy
is hozzáférhessen a dolgozatomhoz.

Debrecen, __________________ év _______________ hó_______nap

Aláírás:__________________________

