2161/2000. (VII. 11.) Korm. határozat
a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program
elfogadásáról szóló előterjesztésről, az azzal összefüggésben szükséges jogalkotási
feladatokról és a végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről

A Kormány a magyarországi kábítószerhelyzet kedvezőtlen folyamatainak megállítása, a
kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében - a kábítószer-fogyasztás elleni fellépéssel
összefüggő nemzetközi kötelezettségek figyelembevételével - a következő határozatot
hozza:
A Kormány
1. a további intézkedések alapjaként elfogadja a kábítószer-probléma visszaszorítását célzó
nemzeti stratégiai programról szóló előterjesztést és az annak mellékletét képező stratégiai
programot (a továbbiakban: Program);
2. felhívja az illetékes minisztereket, hogy feladat- és hatáskörüknek megfelelően az
előterjesztés 2. számú mellékletét képező Kábítószerügyi Költségvetési Táblázatban foglalt
tervezési keretet a Programban foglaltakkal összefüggésben töltsék ki;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2000. július 31.
3. felhívja az érintett minisztereket, hogy a jelenség hatékonyabb kezelése érdekében elsősorban az európai uniós jogharmonizációs követelményeket szem előtt tartva - tekintsék
át, hogy a Program végrehajtása szempontjából milyen jogszabályok megalkotása vagy
módosítása szükséges, és tegyenek javaslatot ennek ütemezésére;
Felelős: ifjúsági és sportminiszter
belügyminiszter
egészségügyi miniszter
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
igazságügyminiszter
oktatási miniszter
szociális és családügyi miniszter
Határidő: 2000. augusztus 31.
4. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Programmal összhangban a hazai kábítószerprobléma visszaszorításának elősegítése érdekében alakítsanak ki - a média lehetőségeit is
kihasználva - olyan kommunikációs stratégiát, mely kifejezi a Kormány kábítószermegelőzéssel kapcsolatos prioritásait, és egyben hatékony választ ad a kábítószerfogyasztás terjedésére. Ez a kommunikációs stratégia az alapvető ismeretek rendszerszerű

terjesztése mellett felhívja a figyelmet a kábítószerek veszélyeire, a pozitív életmintákra és
értékválasztásokra, az ellátórendszer elérhetőségére és lehetőségeire, illetve a jogi
szabályozás következményeire;
Felelős: ifjúsági és sportminiszter
érintett miniszterek
Határidő: 2000. október 31.
5. felhívja az oktatási minisztert, hogy tekintse át annak lehetőségét, hogy a közoktatás
szintjeihez igazodó módon az egyes iskolatípusok részére kiadásra kerülő kerettantervek
részeként az egészségfejlesztés és ezen belül a kábítószer-megelőzési alapismeretek
oktatása miként valósítható meg. Ugyancsak szükséges annak vizsgálata, hogy a tanárok
szakképesítési rendszerében miként alakítható ki leghatékonyabb módon a pedagógusok
kábítószer-megelőzéssel kapcsolatos ismereteinek növelése;
Felelős: oktatási miniszter
Határidő: 2000. augusztus 15.
6. egyetért azzal, hogy a kábítószer-használat csökkentése érdekében a kormányzati
erőfeszítésekkel párhuzamosan elő kell segíteni a drogmegelőzésben szerepet vállaló
egyházi és más civil szervezetek tevékenységét. Ennek érdekében - szükség esetén
megfelelő jogi szabályok megalkotásával - meg kell határozni, hogy a megnevezett
szervezetek milyen eljárási rendben, milyen szabályok és célok szerint működhetnek együtt.
Ugyancsak meg kell vizsgálni, hogy milyen pénzügyi erőforrások mozgósíthatóak az
egyházak és más civil szervezetek támogatására. A Kormány egyben felhívja az érintett
minisztereket, hogy az egyházi és más civil szervezetekkel való hatékonyabb együttműködés
érdekében törekedjenek a rendelkezésre állójogi lehetőségek jobb kihasználására.
Felelős: ifjúsági és sportminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
belügyminiszter
egészségügyi miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
oktatási miniszter
pénzügyminiszter
szociális és családügyi miniszter
Határidő: 2000. augusztus 15.

