
1091/2003. (IX. 9.) Korm. határozat 

az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő 
Központja magyar nemzeti adatszolgáltató és kapcsolattartó szervének 

létrehozatalával kapcsolatos feladatokról 

1. A Kormány egyetért azzal, hogy az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő 
Központja (EMCDDA) által meghatározott szabályoknak megfelelő, a Kormány, illetőleg - tervezett európai uniós 
tagállami kötelezettségünkből adódóan - az EMCDDA részére történő, a magyarországi kábítószerhelyzettel 
kapcsolatos egységes, összehasonlítható, megbízható és hiteles adat- és információszolgáltatás elősegítése 
érdekében, az Európai Kábítószer és Kábítószer-függőség Megfigyelő Hálózat (REITOX) részeként létre kell hozni a 
Kormány nemzeti adat- és információszolgáltató és kapcsolattartó szervét. 

2. Az 1. pont szerinti kapcsolattartó szerv feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
keretében működő Johan Béla Országos Epidemiológiai Központban (a továbbiakban: OEK) létrehozandó Nemzeti 
Kábítószer Adatszolgáltató és Kapcsolattartó Központ (a továbbiakban: Központ) látja el. 

3. A Központ a létrehozatalát és a tevékenységének feltételeit szabályozó, az 5-7. pontok szerinti jogszabályok, 
illetve jogszabály-módosítások hatálybalépésével, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását, valamint a 
Központ tevékenységében részt vevők megfelelő szakirányú felkészülését követően, 2004. január 1. napjától kezdi 
meg működését és a REITOX-hoz történő csatlakozását követően feladatkörében, az EMCDDA munkatervének 
megfelelően ellátja a nemzeti adat- és információszolgáltató és kapcsolattartó szerv feladatait az EMCDDA-nál, 
illetőleg a REITOX munkájában a Kormány képviseletét. 

4. A Központ a Kormány külön határozatában foglaltak szerint feladatkörében együttműködik a Kábítószerügyi 
Koordinációs Bizottsággal. 

5. A Kormány felhívja az egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, hogy a Központ működésének 2004. 
január 1. napjától történő megkezdésének érdekében, az 1-4. pontok alapján készítsen előterjesztést a Központ 
létrehozataláról és működéséről szóló kormányrendeletről. 

 Felelős:  egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
 Határidő:  2003. október 1. 

6. A Kormány az 1. pont szerinti követelményeknek megfelelő adatszolgáltatás feltételeinek biztosítása érdekében 
szükségesnek tartja az adatok, információk gyűjtésére, rendszerezésére, kezelésére, továbbítására vonatkozó hazai 
hatályos jogi szabályozás áttekintését az EMCDDA által meghatározott tartalmi és módszertani előírásokra 
tekintettel, és a Központ adatgyűjtő munkájának megkezdéséhez szükséges jogszabályok, jogszabály-módosítások és 
szakmai szabályok kiadásának kezdeményezését, illetőleg megalkotását a következő területeken; 

a) a kábítószer-fogyasztás következményei és kísérőbetegségei (HIV/AIDS, hepatitis B, C fertőzés, tbc) 
gyógykezelése kapcsán nyert drogepidemiológiai adatok; 

 Felelős:  egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
   gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 

b) a kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek kapcsán elvégzett igazságügyi szakértői tevékenység 
boncoláson és toxikológiai vizsgálaton alapuló drogepidemiológiai adatai; 

 Felelős:  egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
   igazságügyminiszter 
   belügyminiszter 
   gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 



c) a tiltott kábítószer-kínálattal kapcsolatos, így különösen a tiltott kábítószerek lefoglalására, árára, tisztaságára, 
valamint az illegális piacon megjelenő új szintetikus kábítószerek kémiai profiljára és a toxikológiai hatására 
vonatkozó adatok és információk; 

 Felelős:  belügyminiszter 
   pénzügyminiszter 
   gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 

d) a kábítószer-visszaéléssel kapcsolatos büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási, továbbá a büntetőeljárás során 
vállalt kábítószer-függőséget gyógyító kezelésre, illetve megelőző-felvilágosító szolgáltatásra vonatkozó adatok; 

 Felelős:  igazságügyminiszter 
   belügyminiszter 
   egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
   gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 

e) a teljes népesség kábítószer-fogyasztását, a kábítószer-fogyasztás jellemzőit, a morbiditást meghatározó 
információk, adatok; 

 Felelős:  gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 
   egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
 Határidő:  a)-e) pontok együtt: 2003. december 1. 

7. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1-3., valamint a 6. pontok szerinti adatszolgáltatás és 
adattovábbítás szervezeti kereteinek biztosítása és az érintett szervezetek együttműködésének összhangja érdekében 
tekintsék át a közreműködő szervezetek adatgyűjtési, adatfeldolgozó és adatszolgáltató feladatkörére, működésére 
vonatkozó hatályos hazai jogi szabályozást és szükség szerint gondoskodjanak a megfelelő jogszabály-módosítások 
kezdeményezéséről, illetve elvégzéséről. 

 Felelős:  egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
   belügyminiszter 
   földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
   gazdasági és közlekedési miniszter 
   gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 
   honvédelmi miniszter 
   igazságügyminiszter 
   oktatási miniszter 
   pénzügyminiszter 
 Határidő:  2003. december 1. 

 
 
 


