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A Központ

European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction (EMCDDA) = Kábítószer és 

Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő 

Központja

• Feladatai:

– A meglévő adatok összegyűjtése és 

elemzése EU szinten

– Az adatok összehasonlíthatóságához 

szükséges módszerek fejlesztése

– Az adatok és információk, 

tudományosan megalapozott jó 

gyakorlat terjesztése

– Az EU intézményeivel, a nemzetközi 

partnerekkel és a nem EU-országokkal 

való együttműködés



REITOX hálózat = drog fókuszpontok 

hálózata

• 27 EU tagállam + Norvégia, Törökország, Horvátország

• olyan fejlett működési mechanizmus, amely kábítószer-

fogyasztással kapcsolatos információkat gyűjt és 

szolgálat

• a REITOX hálózat alkotja a Központ tevékenységének 

gerincét



REITOX hálózat
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REITOX hálózat
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http://europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/czech/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/malta/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/poland/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/slovenia/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm


Nemzeti Drog Fókuszpont

A drogmonitorozás európai intézményrendszerének hazai 
központja

Feladataink:

• Felmérni a kábítószer-probléma és az arra adott 
társadalmi válaszokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi 
adat- és információigényeket. 

• A nemzetközi gyakorlattal harmonizált módon más 
intézményekben keletkezett adatokat összegyűjteni, 
feldolgozni és értékelni, illetve módszertani támogatással 
segíteni a hazai kábítószer-adatgyűjtést. 

• Biztosítani, hogy a hazai és külföldi döntéshozók, 
szakemberek egyetlen helyről és a számukra megfelelő 
formában elérhessék a magyarországi kábítószer-
helyzetet jellemző adatokat, információkat.



Szakterületek

• Kábítószer-politika, stratégia

• Populációs vizsgálatok  (KI)

• Prevenció

• Problémás kábítószer-fogyasztás  (KI)

• Kezelés  (KI)

• Kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző 
betegségek  (KI)

• Kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás  (KI)

• Ártalomcsökkentés

• Kábítószer-bűnözés

• Börtön

• Kábítószerpiac

• Korai Jelzőrendszer



Az adatok keletkezése



Az adatgyűjtés eszközei

• Útmutató  

• Statisztikai táblák

• Strukturált kérdőívek 



Prevenciós adatgyűjtés eszközei

3. fejezet: Prevenció

3.1 Bevezető: definíciók, adatgyűjtési eszközök és háttér információk (pl. a prevenció

intézményrendszere, a monitorozás eszköztára stb, )

Fő témakörök Szempontok

3.2 Környezeti prevenció

- Alkohol és dohányzáspolitika

- más társadalmi és jogszabályi változások

3.3 Általános prevenció

- Iskola

- Család

- Közösség

3.4 Célzott prevenció kockázati csoportokban 

és színtereken

- Veszélyeztetett csoportok

- Veszélyeztetett családok

- Rekreációs színtér

3.5 Javallott prevenció

3.6 Országos és helyi médiakampányok

Új fejlemények és trendek pl drogstratégia/ 

drogpolitika, programtípusok, célcsoportok, 

célok, módszerek, színterek stb tekintetében

Minőségbiztosítás

Minőségi standardok, útmutatók, evaluáció, 

képzési lehetőségek, minden olyan 

intézkedés, amelynek célja, hogy növelje a 

drogprevenció minőségét és hatékonyságát

Új kutatási eredmények, különösen a 

hatékonyságra és eredményességre 

vonatkozóan (módszerek, források, 

eredmények, következtetések, 

hivatkozások)



Prevenciós adatgyűjtés eszközei

• 25. Strukturált kérdőív: Az általános prevencióról

• 26. Strukturált kérdőív: A célzott és javallott 

prevencióról



Prevenciós adatgyűjtés eszközei



Az adatok hasznosítása









Melyek a legjellemzőbb prevenciós 

beavatkozások az EU-ban? 

• Iskolai prevenciós programok, amelyek társas (empátia, 

kommunikáció) és egyéni (döntéshozatali, megküzdési) készségekre 

és a drogokra vonatkozó információátadásra fókuszálnak

• Programok / képzések szülőknek: elvárások tisztázása, fegyelem, 

érzelmek kezelése, hatékony kommunikáció

• Kortársképzés

• Alternatív szabadidős programok, különösen veszélyeztetett fiatalok 

számára

• Médiakampányok a drogok veszélyességéről

• Tanácsadás és információnyújtás az éjszakai szórakozóhelyeken

• Motivációs és rövid intervenciók alkohol- vagy drogproblémával küzdő 

fiatalok számára

• Tanácsadás fiatal bűnelkövetők számára

• Dohányipar és alkoholgyártás szabályozása reklámtilalom, adóztatás 

és forgalmazási korlátozások révén 

• Biztonságos és pozitív iskolai környezet biztosítása



Köszönöm a figyelmet!

www.drogfokuszpont.hu

www.emcdda.europa.eu

http://www.drogfokuszpont.hu/
http://www.emcdda.europa.eu/

