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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A

szcientológia mint mozgalom, bár
egyházi státuszt igényel magának,
valójában egy olyan üzleti vállalkozás,
amelynek célja a minél nagyobb
gazdasági és politikai befolyásszerzés. A
szcientológia elutasítja a bizonyíték alapú
gyógyászat eredményeit, és áltudományos
elméleteket állított fel a mentális
zavarokról, így a szenvedélybetegségről,
azt állítva, hogy saját módszereivel sokkal
hatékonyabban kezelhetők a pszichiátriai
betegségek és a drogfüggőség. Ilyen
módszer a Narconon, amely intenzív
szaunázásnak és vitaminterápiának,
illetve a szcientológiához csatlakozóknál
alkalmazott mentális teszteknek veti
alá a programban résztvevőket. Az
állítólagos méregtelenítésnek kiemelkedő
eredményességet
tulajdonítanak,
de ez a bizonyítékok fényében
megkérdőjelezhető, ráadásul a folyamat
számos egészségügyi kockázattal jár.
A Narconon kezelések eredményeként
számos halálesetet dokumentáltak, ennek
következtében a Narconon programokkal
szemben több országban fellépnek az
egészségügyi hatóságok.
A Narconon
program
mellett
a
szcientológusok más alapítványokat
is létrehoztak abból a célból, hogy
drogprevenciósnak álcázott programokkal
érjék el a fiatalokat, illetve fontos politikai
és
üzleti
kapcsolatokra
tegyenek
szert. Ilyen az Együtt egy Drogmentes
Magyarországért Alapítvány, amely az ún.

drogmentes maraton rendezvénysorozat
segítségével járja be az országot, több
tízezer iskolást, szülőt, pedagógust,
sportolót és köztisztivselőt mozgósítva,
akik gyakran egyáltalán nem sejtik, hogy
miben vesznek részt.
A Társaság a Szabadságjogokért
(TASZ) jogvédő szervezet közérdekű
adatkéréssel fordult a Klebersberg
Intézményfenntartó Központhoz (KLIK),
hogy felmérjük, vajon mennyire elterjedtek
a tankerületek és a szcientológia
közötti kapcsolatok. Az adatkérés
eredményeként megállapítottuk, hogy az
állam számos esetben dokumentálhatóan
pénzügyi támogatást nyújtott vagy egyéb
módon együttműködött a szcientológusok
szervezeteivel.
A
szcientológusok
iskolákba való beszivárgása azért
is lehet hatékony, mert jelenleg a
pályázati források szűkössége, illetve
a szakmai akkreditációs rendszer
hiányosságai miatt kevés szakmailag
megalapozott drogprevenciós program
jut be az iskolákba. A TASZ azt javasolja
a döntéshozóknak, hogy végezzenek
átfogó vizsgálatot a szcientológusok
közoktatásba való beszivárgásáról, hívják
fel az iskolák vezetését a szcientológus
programok veszélyeire, illetve megfelelő
pályázati források és szakmai támogatás
biztosításával maximalizálják az iskolákba
bejutó, szakmai ajánlással rendelkező
drogprevenciós programok számát.
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BEVEZETÉS

A SZCIENTOLÓGIÁRÓL

K

A

evés olyan szülő és pedagógus van,
aki bármi kivetni valót találna abban,
ha a rá bízott gyereknek a drogok káros
hatásairól szóló előadást tartanak, ha a
drogok ártalmairól szóló füzeteket adnak
neki. Valószínűleg örömmel hallaná, hogy
a többi iskolással kiviszik az utcára, hogy
a drogmentes Magyarországért fusson,
és arra kérik, hogy tegyen fogadalmat,
hogy soha nem fog drogokat fogyasztani.
A drogmegelőzés nemes tevékenységnek
számít
társadalmunkban,
amelyet
előszeretettel támogatnak a politikusok
és a hírességek is. Éppen erre
építenek a szcientológia hívei, akik a
társadalom
drogproblémáknak
való
kiszolgáltatottságát kihasználva a fent
leírt cselekedetek álcája mögött valójában
marketing és térítő tevékenységet
folytatnak. Ennek célja a szcientológia
tanainak népszerűsítése, új
hívek
toborzása és a szcientológusok társadalmi
befolyásának
növelése.
Számos
polgármester, iskolaigazgató, sportoló és
celebritás segített nekik ebben anélkül,
hogy egyáltalán tudomása lett volna róla.
A jelen kiadvány célja, hogy bemutassa,
miért és milyen tevékenységeket folytatnak
a szcientológusok a drogmentesség
jelszavával.
Jelentésünk első felében az olvasó
általános
információkat
találhat
a szcientológiáról illetve annak a
drogfüggőséggel kapcsolatos nézeteiről,
majd szemlézzük a Narconon nevű
szcientológus programmal kapcsolatos
nemzetközi bizonyítékokat. A második
részben bemutatjuk a szcientológusok
drogokkal kapcsolatos magyarországi
kezdeményezéseit, illetve dokumentálható
kísérleteit, hogy beszivárogjanak a
közoktatásba.
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szcientológia
mozgalmát
egy
L. Ron Hubbard nevű amerikai
férfi alapította az 50-es években, aki
hívei szerint lángész, ellenfelei szerint
egyszerű szélhámos volt. Tudományos
végzettséggel nem rendelkezett, bár
doktornak hívatta magát. Hubbard
dolgozta ki az ún. dianetika önsegítő
módszert,1 amelyet a szcientológusok
jelenleg több mint 150 országban
alkalmaznak.
A
szcientológiához
csatlakozóknak
költséges
(évente
akár több százezer forintba kerülő)
tanfolyamokat kell elvégezniük, és át kell
adniuk a legbensőbb személyes adataikat
is az egyháznak. Az egyház tanításait
csak fokozatosan, beavatási szintenként
ismerhetik meg. A szcientológusok
tevékenységét
több
országban
korlátozták, egyházi státuszukat nem
ismerték el. Jelen írásnak nem tárgya,
hogy eldöntse a vitát a szcientológia
megítéléséről.
A szcientológia iskolai jelenlétével
azonban több probléma is van.
Probléma az, hogy számos bizonyíték
került
elő
a
szcientológusok
szisztematikus törvénytelen üzleti és
politikai befolyásszerző akcióiról, ami
óvatosságra int velük kapcsolatban.
Franciaországban például 2009 őszén
600 ezer euróra büntették az egyház
két helyi szervezetét a hívek anyagi
tönkretétele, valamint gyógyhatásúnak
mondott
szerek
engedély
nélküli
forgalmazása miatt, és a két szervezet
csak azért kerülte el a feloszlatást, mert
a bíróság veszélyesebbnek tartotta
volna, ha tevékenységüket illegalitásban
folytatják.2 A másik probléma, hogy a
szcientológusok gyakran nem fedik fel
kilétüket, tudományos felvilágosításnak
álcázott hittérítést folytatnak, és olyan

módszereket alkalmaznak, amelyek
sértik a drogprevenció és a kezelés
etikai alapelveit, az általuk hivatkozott
bizonyítékok pedig hamisak.

NARCONON

A

Narconon
egy
szcientológusok
által kidolgozott és alkalmazott
áltudományos módszer a drogfüggők
detoxikációjára és rehabilitációjára. A
módszert Hubbard könyvei alapján egy
William C. Benitez nevű szcientológus
dolgozta ki 1966-ban, akit korábban
az Arizonai Állami Börtönben tartottak
fogva kábítószeres bűncselekmények
elkövetése miatt. A programot először
ebben a börtönben kezdték alkalmazni. A
korai években nem tettek különbséget a
szcientológia vallási és világi alkalmazása
között, a Narconont a dianetika egyik
gyakorlati alkalmazásának tekintették.
Ma már úgy promotálják a programot
mint szekuláris, tudományosan igazolt
hatékonyságú módszert. A Narconon
egyik legismertebb szószólója Kirstie
Alley színésznő, aki azt állítja, hogy
ennek a programnak a segítségével
szokott le a drogokról, azóta maga
is lelkes szcientológus. A Narconon
honlapja szerint a programot legalább 47
országban alkalmazzák, és 185 központ
létezik világszerte.3
A Narconon egyik fő jellemzője a
modern orvostudománnyal, különösen
a pszichiátriával való szembenállás:
a
szcientológusok
elutasítják
a
szenvedélybetegek
és
pszichiátriai
betegek
bárminemű
gyógyszeres
kezelését.
Éppúgy
elutasítják
az
antidepresszáns vagy fájdalomcsillapító
gyógyszereket, mint a heroint. Hubbard
szerint a drogok/gyógyszerek olyan
mentális képeket hagynak maguk
után, amelyek akadályozzák az ember

spirituális fejlődését. Hubbard számos,
tudományosan cáfolható kijelentést tett a
drogok hatásairól, például hogy az LSD
eltárolódik a szervezetben (nem igaz).4
Hasonlóan kétségesek a vitaminok
hatásaival kapcsolatos megállapításai,
így például a B3-vitaminnak (niacin)
olyan hatást tulajdonított, ami megtisztítja
a szervezetet a sugárzástól.5 Mégis, a
szcientológusok dogmaként fogadják el
ezeket a kijelentéseket.
Az összesen 6-7 hónapos Narconon
kezelés első szakasza, a „drogmentes
elvonás”, során a függőnek száraz
elvonáson (cold turkey) kell átmennie,
ami orvosi felügyelet nélkül bizonyos
függőségek, például alkohol vagy opiátok
esetén, akár életveszélyes is lehet.
A hagyományos kórházi detoxikáció
során ezért különféle gyógyszerekkel,
pl.
fájdalomcsillapítókkal
próbálják
enyhíteni az elvonási tüneteket, illetve
opiátfüggőség esetén fokozatosan hozzák
le a szerről a pácienst szubsztitúciós
szerek (pl. metadon, buprenorfin)
segítségével. A Narconon program során
azonban kizárólag vitaminokat és ásványi
anyagokat adnak az alanynak, ezek
az elvonási tüntetek csillapítására nem
alkalmasak.
A program második szakasza a „terápiás
tréning rutinok” alkalmazása. A tréning
rutinoknak 9 szintje van, ezek során
különféle kommunikációs teszteket kell
teljesíteni, hogy az alany a következő
szintre lépjen. A harmadik szakasz az
Új Élet Detoxikációs Program, ennek
során a drogfüggőt „méregtelenítési”,
„megtisztulási” eljárásnak vetik alá.
A “méregtelenítési” folyamat része az
intenzív szaunázás, a fizikai gyakorlatok
végzése, a niacin és egyéb vitaminok,
olajok nagy dózisú alkalmazása. Ez a
szakasz már teljesen megegyezik azzal
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a megtisztulási szertartással, amelyen
minden szcientológusnak át kell esnie.
A módszer számos egészségügyi
kockázatot hordoz magában: egy felnőtt
embernek nem tanácsos 15-30 percnél
több időt töltenie a szanuában, a Narconon
klienseinek azonban gyakran órákat kell a
hőségben tölteniük, ez túlhevüléshez és
kiszáradáshoz vezethet. Egyes vitaminok
túladagolása szintén veszélyes lehet az
egészségre, a Narconon-kúra során felírt
vitamindózisok messze meghaladják
a tudományos testületek által javallott
dózisokat. A niacinból akár 5 grammot
is beadhatnak egy nap, pedig 50 mg
feletti dózisban fejfájást, hányingert
okozhat, napi 2 gramm feletti dózisban
pedig
májkárosodáshoz
vezethet.6
A Narconon utolsó szakasza egy hat
életvezetési kurzusból álló tanfolyam
elvégzéséből áll, amelyek állítólag a
tanulási, kommunikációs, érzékelési
stb. készségek fejlesztését szolgálják
az egyház tanfolyamaiban bevett
módszerekkel.

A NARCONON
EREDMÉNYESSÉGÉRŐL

A

szcientológusok
gyakran
hivatkoznak a Narconon csodálatos
hatékonyságát
igazoló
állítólagos
“független” tanulmányokra, amelyek
szerint a résztvevők akár 80%-a is
sikerrel válik drogmentessé a program
segítségével. A valóságban ezeket a
kutatásokat
többnyire
kifogásolható
módszertannal végezték szcientológusok,
csekély esetszámmal, eredményeiket
pedig nem tudományos folyóiratokban
jelentették meg, ezért azok kétségesek.
Ilyen például egy 1981-ben készített
svéd kutatás7, amely szerint állítólag a
kliensek 78%-a maradt drogmentes négy
évvel a Narconon kezelés után. A kutatási
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adatok szerint azonban a programot a
résztvevőknek csupán 23%-a (a 61-ből
összesen 13 ember) fejezte be, és az
összes résztvevőknek csupán 6,6%-a volt
drogmentes 1 évvel a program befejezése
után.8 A valóságban a függőség egy
krónikus egészségügyi állapot, amelynél
jellemzőek a visszaesések, így sehol a
világon nem találtak még olyan módszert,
amely akárcsak megközelítőleg magas,
78%-os sikerrátával dolgozna, a legtöbb
programban a sikeresen, tartósan
leszokók aránya 20-30%. Dr. John
Weeks, az ottawai Kanadai Szerabúzus
Központ vezető kutatója a Narconon
programmal kapcsolatban kijelentette,
hogy „jól megtervezett, jól végrehajtott,
jól menedzselt és bizonyítékokon
alapuló programok is legfeljebb 30
százalékos csökkenést érnek el a
drogfogyasztásban,”.9
1991-ben a programot tudományos
vizsgálatnak vetette alá Oklahoma állam
pszichiátriai hatósága (Board of Mental
Health), a vizsgálat során megállapította,
hogy a Narconon módszer tudományos
bizonyítékokkal nem támasztható alá,
gyógyászati szempontból nem biztonságos
és hatékonysága nem igazolt.10 2008ban a norvég közegészségügyi hatóság
kutatója, Rigmor C. Berg szisztematikusan
áttekintette a Narcononnal kapcsolatos
kutatási eredményeket, és arra a
következtetésre jutott, hogy nincs
bizonyíték a hatékonyságukra.11 A
Bűnügyi Szakértői Tanácsadók Egyesület
(NAFC) 2014 májusában beperelte a
Narconont és a Szcientológiai Egyházat,
arra kérve a szövetségi bíróságot, hogy
tiltsa el a Narconont a NAFC által kiadott
engedélyek és logók használatától, és
szabjon ki büntetést azok jogosulatlan
használata miatt.12

Forrás: wsbradio.com, Narconon under investigation again

NARCONONHOZ KÖTHETŐ
BALESETEK, HALÁLESETEK

2008

-ban egy volt amerikai
tengerészgyalogos
herointúladagolásban
halt
meg,
miután részt vett a Narconon egy
georgia-i központjának kezelésében.
Családja, amely 30 ezer dollárt fizetett
a programért, beperelte a központot
azzal a váddal, hogy megtévesztették
őket, úgy állítva be, mintha engedéllyel
rendelkező
egészségügyi
ellátóhely
lettek volna. A család végül peren kívül
állapodott meg a Narcononnal, de a
bíróság szigorú szankciókat szabott ki
a központra.13 2012-ben az oklahomai
egészségügyi hatóság vizsgálatot rendelt
el a Narconon Arrowhead központjában
történt négy halálesettel kapcsolatban.
2013
augusztusában
a
vizsgálat
eredményeként visszavonták a központ

detoxikációs engedélyét.14
2012-ben a kanadai Trois-Rivieres
város
közegészségügyi
hatósága
elrendelte a helyi Narconon központ
bezárását, miután egy vizsgálat arra a
következtetésre jutott, hogy a program
jelentős egészségügyi kockázatokkal
jár.15 A vizsgálat során fény derült arra,
hogy számos Narconon kezelésben
részt vevő személy kórházi kezelésre
szorult a program következtében. Volt
résztvevők panaszt nyújtottak be a
Quebec-i Emberi Jogi Bizottságnak,
mivel állításuk szerint szélhámosság
áldozatául estek, pénzükért nem kaptak
professzionális kezelést. Előfordult, hogy
cukorbeteg és depressziós betegektől
elvették a gyógyszerüket, akik emiatt
aztán kórházi kezelésre szorultak.
Becsléseik szerint a központ 2005 és
2012 között 16 millió dolláros bevételt
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hozott a szcientológusoknak. 2012-ben a
Narconon egy kaliforniai központját (Pur
Detox) perelte be egy férfi, aki pszichiátriai
betegséggel küzdött, a központban
azonban elvették tőle a gyógyszerét,
ennek következtében pedig leugrott a
harmadik emeleti erkélyről.16

és az ifjúsági emberi jogi szervezeteik
(Fiatalok az Emberi Jogokért)19 is.
Nem nehéz felismerni a rendszert a
szervezetalapítási
stratégiájukban,
hosszú távon mindezek a szervezetek a
szcientológia PR-jának javításához és új
tagok toborzásához járulhatnak hozzá.

A DROGPREVENCIÓ MINT
ÁLCÁZOTT SZCIENTOLÓGUS
PR-TEVÉKENYSÉG

A Narconon drogedukációs programjai
a 90-es évektől próbáltak bejutni az
iskolákba, vegyes sikerrel. 2004-ben a
kaliforniai állami oktatásügyi hatóság
vizsgálatot indított abban az ügyben,
hogy sajtóhírek szerint a Narconon
drogedukációs programjai több állami
iskolában jelen voltak. Jack O’Connell
oktatásügyi
felügyelő
bejelentette,
hogy minden tankerületet levélben
fognak figyelmeztetni, hogy a Narconon
programjai tudományos bizonyítékokkal
nem alátámaszthatóak.20

A

szcientológusok előszeretettel fejtik ki a tevékenységüket olyan
szervezetek,
karitatív,
emberbarát
programok
keretében,
amelyeknek
látszólag semmi köze a szcientológiához.
A „drogmentesség” egyike azoknak
a népszerű hívószavaknak, amelyek
mögé sokan hajlamosak felsorakozni
anélkül,
hogy
tájékozódnának
a
szervezők hátteréről, szándékairól. Pont
ezt használják ki a szcientológusok
leleményes hittérítői, akik számára a
drogprevenciós,
drogterápiás
cégér
mögé való elbújás kitűnő lehetőséget
nyújt a kapcsolat- és hálózatépítésére.
A „drogprevenciós” tevékenység során
alkalmuk nyílik a helyi szintű város- és
iskolavezetők megismerésére, celebek,
sportolók megnyerésére, ráadásul a
veszélyeztetett,
rosszul
szocializált
fiatalok sok esetben kitűnő utánpótlást
nyújtanak az egyház számára.
A szcientológiához köthető szervezetek
előszeretettel folytatnak tevékenységet
olyan csoportok körében, amelyek
sérülékenységük folytán fogékonynak
tűnnek a szcientológia életvezetési
tanácsaira. Ismertek például a pszichiátriai
betegeket
célzó
antipszichiátriai
mozgalmaik (Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért)17, a börtönben fogva
tartottakat célzó programjaik (Criminon)18
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DROGMENTES VILÁGÉRT
ALAPÍTVÁNY

Egy

évvel a kaliforniai hatóság
döntése
után,
2006ban a szcientológusok létrehozták a
Drogmentes Világért Alapítványt, amely
gyakorlatilag átvette a Narconontól az
ifjúsági „drogprevenciós” tevékenységek
globális koordinálását. A szervezet New
York-i postai címe – 227 West 46th Street –
megyezik a Szcientológia Egyház címével.
Az alapítvány előadásokat tart iskolákban,
tájékoztató füzeteket oszt ki és a diákokat
az ún. drogmentes eskü letételére kérik,
amelynek során drogmentes kapitánnyá
(drug-free marshals) avatják őket. Az eskü
a drogmentes életmód iránti elköteleződés
mellett arról is szól, hogy a diákoknak részt
kell vállalniuk a drogok ártalmas hatásairól
szóló ismeretek terjesztésében, ami a
gyakorlatban természetesen a drogokról
szóló szcientológus áltudományos tanok

népszerűsítését jelenti.21 Saját állítása hogy a program a szcientológiához
szerint az Alapítvány csak New Yorkban kötődik, visszavonta a támogatását.24
2006 és 2012 között 30 ezer diákot avatott
drogmentes kapitánnyá.22
Az „Igazság a drogokról” füzetek
hemzsegnek a tudományosnak álcázott,
A hálózat fiókszervezeteinek a munkája de valójában téves kijelentésektől a
számos országban visszatetszést váltott drogokról. Az „Igazság a marihuánáról”
ki, mivel azok a szervezetek, intézmények, című füzet például megállapítja, hogy
amelyekkel kapcsolatba léptek, gyakran „a THC tönkreteszi az immunrendszert.
nem tudtak a szcientológiához való Az alkohol nem.”25 Ez egy elavult
kötődésükről. Ez valószínűleg igaz az elmélet, a tudomány mai állása szerint
ENSZ Kábítószer és Bűnüldözési Irodájára a THC nem fejt ki káros hatásokat az
(UNODC) is, amely a 2008-as drogellenes immunrendszerre.26 Az alkoholfogyasztás
világnap alkalmából partnerként tüntette társadalmi és közegészségügyi károkat
fel az alapítványt. 2012-ben egy újságíró tekintve (halálozás, megbetegedések)
veszélyesebb,
mint
a
kiderítette, hogy Santa Ana rendőrsége jóval
a
szcientológusok
drogprevenciós kannabiszfogyasztás, a füzet mégis úgy
pamfletjeit terjesztette, akik erről nem állítja be, mintha az alkohol viszonylag
tudtak. A sajtóbeszámolók megjelenése veszélytelen szer lenne a kannabiszhoz
után a rendőrség visszavonta a füzeteket képest. Hasonlóan hamis állítás, hogy
az utcáról.23 Egy új-mexikói kisváros, Las a marihuána füstje rákkeltőbb, mint a
Cruces polgármestere 2008-ban arra dohányfüst: valójában a kannabiszszívás
készült, hogy minden iskolába bevezesse a dohányzással ellentétben nem okoz
a drogmentes kapitány (drug-free tüdőrákot, bár hörghurutot igen.27
marshals) programot, de miután kiderült,

Forrás: hu.drugfreeworld.org
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EGYÜTT EGY DROGMENTES
MAGYARORSZÁGÉRT

M

agyarországon az egyik legismertebb
szcientológus szervezet az Együtt egy
Drogmentes Magyarországért közhasznú
alapítvány, amelyet egy szcientológus,
Kunfalvy Ákos alapított, és leginkább a
drogmentes maraton futásokról ismert.28
A szcientológusok szerveznek maratoni
futásokat más célokért is, például a
békéért, az emberi jogokért, innen jött
az inspiráció. A drogmentes maraton
keretében a szcientológusok köztéri
futásokat szerveznek a „drogmentes
Magyarországért”, elsősorban iskolás
fiatalok
bevonásával,
akik
között
tájékoztató füzeteket osztanak szét a
drogok káros hatásairól, és arra kérik
őket, hogy tegyék le a „drogmentes
kapitányi
esküt”.
A
mozgalom
népszerűsítéséhez próbálnak celebeket,
sportolókat, politikusokat is megnyerni.
Azóta létrehozták már a Drogmentes
10

Forrás: hir.ma

Egyesült Királyságért mozgalmat is
Nagy-Britanniában. A Mentor nevű brit
drogprevenciós szervezet29 óvatosságra
intette az iskolákat ezzel a programmal
kapcsolatban, amely magyarországi
partnerszervezetéhez hasonlóan nem
fedi fel a szcientológiához fűződő
kapcsolatát.30
Az alapítvány oldalán a bemutatkozó
szövegből fény derül az alapító világképére
is: a maratont a drogkereskedők globális
összeesküvése ellen küzdő mozgalomnak
tekinti: „persze mi is tudjuk, hogy a világ
legnagyobb üzletébe belepiszkítani elég
veszélyes, hiszen nem egy hulla fekszik
itt-ott azért, mert ártalmára volt azoknak,
akik gyerekek halálából és életek
tönkretételéből milliárdos hasznokat
húznak.” Hogy Kunfalvy nem kizárólag
az illegális drogkereskedelemről beszél,
hanem a pszichiátriáról, azzal
kapcsolatban eloszlatják a kétségeinket a
2013. május 23-án közzétett posztjának

Forrás: hir.ma

szavai, amelyben a gyermekpszichiátriát TÁMOGATÓK
olyan iparnak nevezi, amely a szándékos
gyermekgyilkosságra épül.
Drogmentes
Maraton
rendkívül
eredményes eszköz a szcientológusok
A drogmentes maraton kiszivárgott titkos kezében a celebek, a cégek és a politikusok
alapszabálya szerint a mozgalom első megkörnyékezésére, ezáltal az egyház
számú célja, hogy javítsa a szcientológiáról nem csak potenciális eszmei, politikai és
alkotott társadalmi képet.31 Az alapszabály kommunikációs, de pénzügyi támogatókra
így foglalja össze a maraton lényegét: is szert tehet. Oldalán olyan neves
„ha hasonlítani akarnám magunkat támogatók ajánlák a mozgalmat, mint
valamihez, akkor azt mondhatnám, hogy például Katus Attila aerobik világbajnok,
a Drogmentes Magyarországért Maraton dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság
a tájékoztató füzet a Szcientológiához. korábbi elnöke és Erdei Zsolt profi
Minket dobnak be a postaládába, hogy ökölvívó világbajnok. A maraton széles
kezeljük az emberek ilyen és olyan társadalmi beágyazottságára jellemző
hozzáállását, azért hogy utána jöhessen adat, hogy saját honlapja az „eszmei
a termékismertető is a postaládába, támogatók” között összesen 46 színészt,
ahonnan már nyugodt szívvel választ az sportolót, zenekart és sportegyletet sorol
illető.”
fel név szerint, 154 települési vezetőt
(polgármester és alpolgármester) és
552, a mozgalomhoz csatlakozott
települést. Ebből húsz település 2014ben csatlakozott, tehát a mozgalom
dinamikusan fejlődik.

A
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A támogatók gyakran nincsenek tisztában
azzal, hogy az ügy, amelyhez a nevüket
adják, valójában a szcientológiához
köthető, vagy ha mégis, akkor úgy
gondolják, hogy egy ilyen nemes ügy
érdekében akár velük is összefognak. Jó
példa erre Schmitt Pál, aki 2008-ban a Heti
Válasz újságírójának kérdésére bevallotta,
nem tudta, hogy az általa támogatott
Drogmentes Maraton a szcientológiához
kötődik, azonban véleménye szerint „ ha
az a feladat, hogy a magyar fiatalokat
megmentsük a kábítószertől, akkor akár
még az ördöggel is cimborálni kell. A cél
ebben az esetben szentesíti az eszközt,
ezért nincs rá okom, hogy kivonuljak az
együttműködésből.”32
Az arany fokozatú támogatók között
9 cég, az ezüst fokozatú támogatók
között 25, a bronz fokozatú támogatók
között 126 cég van feltüntetve,
„valamint több száz magánember”. A
támogató cégek listáján szerepelnek
egyértelműen szcientológiához köthető
cégek, mint a Vitaking Kft., amely olyan
vitaminok forgalmazásával foglalkozik,
amelyek
a
szcientológus
tanítás
szerint méregtelenítik a szervezetet.
A Gazdasági Versenyhivatal 2010-ben
100 milliós bírsággal sújtotta Lenkei
egyik cégét amiatt, mert a fogyasztókkal
szemben tisztességtelen gyakorlatot
folytat, amellyel felelőtlen magatartásra
késztethet súlyosan beteg embereket,
illetve olyan termékek vásárlására
ösztönzi a fogyasztókat, amelyek hatása
mögött nincsen valós tudományos
kutatás.33
Vannak azonban olyan támogatók
is,
amelyeknek
nincs
közük
a
szcientológiához,
és
valószínűleg
jóhiszeműen támogatják ezt a Drogmentes
Maratont mint népszerű drogprevenciós
sporttevékenységet.
Különösen
a
12

sportszereket
forgalmazó
cégeket
könnyű megnyerni az ügynek: a Maraton
fő támogatója a Nike Magyarország Kft,
az arany fokozatú támogatók között első
helyen az ADIDAS szerepel. Nem csak
sport profilú cégeket találunk azonban
a támogatók között, így például a listán
szerepel a Paksi Atomerőmű Zrt. vagy a
Zsolnay Porcelán. Arról azonban, hogy a
Drogmentes Maraton milyen forrásokból
gazdálkodik, és pontosan mekkora
összegeket kap az anyagi támogatóitól,
ezeket mire fordítja, semmilyen információ
nem szerepel az oldalukon.

DOKUMENTÁLHATÓ
KAPCSOLATOK ISKOLÁK ÉS
SZCIENTOLÓGUSOK KÖZÖTT

2014

februárjában a média is
beszámolt arról a „10.
Országos Konferencia a Drogmentes
Magyarországért” című rendezvényről,
amelyet a budapesti Lurdy Házban
szervezett
a
Magyar
Prevenciós
Alapítvány. A rendezvényen számos
olyan pedagógus vett részt, akik nem is
gyanították, hogy egy a Szcientológia
Egyházhoz
köthető
szervezet
konferenciájára
érkeztek,
amelyen
tudományos
köntösbe
öltöztetett
szcientológus propagandát hallhatnak. A
sajtóbeszámolókból kiderült, hogy olyan is
volt köztük, akinek a részvételét egyenesen
a Klebersberg Kunó Intézményfenntartó
Központ (KLIK) finanszírozta.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
jogvédő szervezet tájékozódni kívánt
arról, hogy vajon valóban beszivárognak-e
a
szcientológusok
az
iskolákba,
és
képesek-e
tevékenységükhöz
közpénzeket szerezni. 2014. március
3-án közérdekű adatkéréssel fordultunk
a KLIK-hez. Arra voltunk kíváncsiak, hogy

a KLIK és a szcientológiához köthető
szervezetek – Magyar Prevenciós
Alapítvány,
Alkalmazott
Oktatástan,
Az élet nagy iskolája, Együtt egy
Drogmentes Magyarországért, Narconon
Magyarország, Drogmentes Maraton –
között létrejött-e bármiféle megállapodás,
ezeknek a szervezeteknek a KLIK
nyújtott-e bármilyen pénzügyi támogatást,
illetve vizsgálják-e a tankerületek
azt, hogy az iskolákban csak olyan
szervezet folytathasson drogprevenciós
tevékenységet, amely rendelkezik a
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128.
§ (7) bekezdése által előírt szakmai
ajánlással?
Kérdéseinkre hosszú jogi procedúra után,
peren kívüli megállapodás eredményeként
végül sikerült válaszokat kapnunk, bár
azok hiányosak voltak. A válaszok sajnos
alátámasztották azt a gyanúnkat, hogy
a beszivárgás, bár még nem általános,
de valós veszélyt jelent, és több ilyen
eset dokumentálható. A szcientológusok
beszivárgása az állami közoktatásba azért
is nagyon veszélyes, mert a gyermekeket
megillető,
világnézetileg
semleges
oktatás is veszélybe kerül ezáltal. Súlyos
kockázatot rejt magában, ha jól csengő
programok címén vallási propaganda
folyik
az
iskolákban.
Különösen
Szcientológia-közeli szervezet
Együtt egy Drogmentes Magyarországért

Drogmentes maraton

Narconon
Magyar Prevenciós Alapítvány
Alkalmazott Oktatástan

veszélyes, ha ez a vallási propaganda
egy olyan szervezethez kötődik, amely
áltudományos eredményekre hivatkozik –
különböző külföldi és hazai hatóság által
kimondott –, tisztességtelen módszerekkel
károsítja meg híveit.
A közérdekű adatkérés során nem érkezett
minden tankerületből értékelhető adat,
és valószínű, hogy jóval több tankerület
folytatott
kapcsolatot
szcientológus
szervezettel, mint ahányban ezt az
adatkérés eredményeként dokumentálni
tudjuk. A legtöbb tankerületben az
együttműködés tényén kívül semmit
sem tudunk arról, hogy valójában milyen
jellegű
kapcsolatról,
tevékenységről
volt szó, csupán kevés tankerület
csatolt számlákat, szerződéseket. A
tankerületek – egy kivétellel – saját
bevallásuk szerint nem vizsgálják,
hogy a drogprevenciós szerveztek
rendelkeznek-e a kormányrendelet által
előírt szakmai ajánlással. Semmit nem
tudunk ezenkívül az egyházi iskolákban
folytatott szcientológus tevékenységről,
hiszen azok az intézmények nem a
KLIK irányítása alá tartoznak. Valószínű
az is, hogy az iskoláknak az iskolán
kívüli programokkal mint a drogmentes
maratonnal
való
együttműködése
gyakran nem dokumentált, bár azokon

Tankerület, amely valamilyen kapcsolatban állt
szcientológus szervezettel
9 (várpalotai, marcali, kaposvári, aszódi, gödöllői,
szigetszentmiklósi, váci, szolnoki, hevesi)
17 (veszprémi, nyíregyházi, tiszavasvári, kalocsai,
szombathelyi, kőszegi, nagyatádi, marcali, kaposvári, aszódi,
dunakeszi, gödöllői, szigetszentmiklósi, váci, füzesabonyi,
hevesi, győri)
6 (nyíregyházi, nagyatádi, szigetszentmiklósi, füzesabonyi,
hatvani, hidasnémeti)
5 (aszódi, győri, Budapest I., Budapest XVII., Budapest
XVIII.)
1 (hevesi)
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több ezer iskolás vehet részt minden
évben. Mindenesetre az így kapott
adatok is riasztóak, hiszen számos
iskolában dokumentálható szcientológus
tevékenység zajlik.
A közérdekű adatkérés részeként
megkaptuk a Narconon Magyarország
Alapítvány és a KLIK Hatvani Tankerülete
között 2014. január 25-én kötött
együttműködési szerződés másolatát,
amely arról tanúskodik, hogy a Narconon
munkatársát a KLIK „Igazság a drogokról”
címmel előadás tartásával bízta meg a
Boldogi Berecz Antal Általános Iskolában,
a feladat elvégzéséért bruttó 50 ezer
forint díjazásban részesült. Szintén
a Narcononnal kötött megállapodást
2013 decemberében a Hidasnémeti
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
igazgatója, ennek részeként 60 ezer
forint díjazásért 3 előadást tartott a
Narconon munkatársa. Egy harmadik,
2013. szeptember 25-én kelt számla
szerint a Magyar Prevenciós Alapítvány
olcsóbban számította fel szolgáltatásait:
10 ezer forintot számlázott ki a KLIKnek előadás tartásáért, egy meg nem
nevezett iskolában. Egy a Tiszavasvári
önkormányzata által a KLIK Tiszavasvári
Tankerületének 2013. október 16-án
kiállított számla szerint a Drogmentes
Maraton 4 munkatársának szállását és
„drogmentes futás köznevelési költségét”
fizette ki az állam. A mellékelt teljesítmény
igazoló lap szerint 2013. május 15-én 80
helyi tanuló vett részt a szcientológusok
„drogmentes futásán”. A KLIK fizette
2014 febrárjában a budaörsi Herman
Ottó Általános Iskola pedagógusának
részvételét a szcientológusok által
szervezett Országos Drogprevenciós
Konferencián.

egészségfejlesztési
programok
rendelkeznek-e szakmai ajánlással, a
tankerületek szinte kivétel nélkül nemmel
válaszoltak. Az egy kivétel a nagyatádi
tankerület volt. Ez azt valószínűsíti,
hogy a vonatkozó rendelet helyi szintű
végrehajtása elmaradt, a gyakorlatban
semmilyen
szakmai
szűrőrendszer,
minőségbiztosítás
nem
érvényesül
a
drogprevenciós
programokkal
kapcsolatban.
DROGPREVENCIÓS PROGRAMOK
SZAKMAI AKKREDITÁCIÓJA

Az

iskolai prevenciós programok
jelentős
fejlődésen
mentek
keresztül 2000 és 2009 között, de az évtized
végére sem tudták lefedni a teljes iskolás
népességet (összesen 288 program
jutott el az iskolákba 2009-ig).34 A legtöbb
prevenciós programot civil szervezetek
folytatják, ennek számos előnye van,
például a tanulókkal való bizalmi viszony
kialakítása. A civilek iskolai részvételét
ezért ösztönözni kell, azonban szükség
van bizonyos szakmai szűrőrendszerre
is. Az iskolai drogprevenciós programok
szakmai akkreditációjának (egységes
minőségbiztosítási
rendszerének)
kialakítása a hazai drogpolitika nagy
adóssága, megteremtése már az első
nemzeti
drogstratégia
(2000-2009)
végrehajtási időszakának elején felmerült,
megvalósítására azonban több mint tíz
évet kellett várni. A szakmai akkreditáció
célja, hogy csak a szakmailag hiteles,
a számonkérhető kritériumok mentén
szakmai ajánláshoz jutott szervezetek
folytathassanak
drogprevenciós
tevékenységet az iskolákban.

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság
többször is tárgyalta ezt a kérdést,
Arra a kérdésre, hogy vizsgálják-e a előzetes szakmai egyeztetés után 2007tankerületek, hogy vajon a drogprevenciós ben a 1097/2007. kormányhatározat
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elrendelte
a
Drogmegelőzési
Egészségfejlesztési
Akkreditációs
Bizottság
felállítását,
amelynek
feladata „a prevenciós szolgáltatások
tartalmi
minimumkövetelményeinek
meghatározásáról szóló szakmai ajánlás
kidolgozása, az akkreditáció biztosítása”.
A rendelet végrehajtása elsősorban
az egészségügyi tárca mulasztásából
elmaradt, az akkreditáció kérdése a
2010-es kormányváltás után került ismét
napirendre.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
20/2012. (VIII.31.) rendelete az Országos
Egészségfejlesztési Intézetet (OEFI)
bízta meg az iskolai egészségfejlesztési
programok
szakmai
ajánlásával
kapcsolatos feladatok elvégzésével.
Az OEFI kidolgozta a szakmai ajánlás
kritériumait, eljárási rendjét, háromfős
döntési bizottságot hozott létre. A
tevékenységhez azonban az OEFI nem
kapott semmilyen költségvetési forrást,

ezért a rendszer nem működött kielégítően,
számos gyermekbetegsége van. A
legfontosabb, hogy a drogprevenciós és
egyéb egészségfejlesztési tevékenységet
folytató civil szervezetek nem kaptak
megfelelő szakmai támogatást ahhoz,
hogy az egyébként igen magas
elvárásoknak megfeleljenek, hiányoztak
a megfelelő módszertani segédletek,
továbbképzések, ezért az első évben
rendkívül kevés – 2013-ban 17, 2014-ben
pedig 9 – program kapott szakmai ajánlást.
Az állam ezenkívül nem monitorozza azt,
hogy az iskolákba csak az ajánlással
rendelkező programok kerüljenek be,
a programok iskolába jutása nincs
ellenőrzéshez kötve. Jelenleg a pénzügyi
források szűkössége és a szakmai
támogatás hiánya miatt jóval kevesebb
színvonalas
prevenciós
program
kerül be az iskolákba, mint néhány
éve, ezért nagyobb teret kaphatnak a
szcientológusok által alapított programok.
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JAVASLATOK

A

TASZ a következő javaslatokat teszi a szcientológusok áltudományos drogterápiás
és drogprevenciónak álcázott, iskolásokat célzó marketing-tevékenységének
visszaszorítására:
1. Átfogó vizsgálatra van szükség a szcientológiához köthető szervezetek és a
köznevelési intézmények között kialakított kapcsolatok feltérképezésére.
2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által az iskolák körében
folytatott rendszeres adatgyűjtés részeként rendszeresen fel kell mérni az
iskolákban folytatott egészségfejlesztő, bűnmegelőzési és drogprevenciós
tevékenységeket, illetve az iskolák által tapasztalt, drogproblémákat,
igényeket.
3. A pedagógusoknak és az iskola-egészségügyi szakembereknek nyújtott
továbbképzések részévé kell tenni a szcientológusok által folytatott
tevékenységekről szóló hiteles tájékoztatást.
4. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak tájékoztatnia kell a
tankerületeket és az egyes iskolákat arról, hogy csak a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet által előírt szakmai ajánlással rendelkező programokat
engedjék bármiféle drogprevenciós tevékenységet folytatni a tanulók körében,
legyen szó iskolán belüli vagy iskolán kívüli tevékenységről.
5. A Nemzeti Drogmegelőzési Irodának és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központnak közös körlevelet kell küldenie az iskolaigazgatóknak, amelyben
különös óvatosságra intik őket a szcientológiához köthető szervezetekkel és
rendezvényekkel kapcsolatban.
6. Megfelelő pályázati források biztosításával és a prevenciós szervezeteknek
nyújtott szakmai támogatással el kell érni, hogy minél több minőségi, szakmai
engedéllyel rendelkező drogprevenciós program juthasson be az iskolákba.
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