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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA MEGHATÁROZTA A MINIMUM STANDARDOKAT 
 

Az Európai Unió Tanácsa 2015. szeptember 14-én 

elfogadta a kábítószer-kereslet csökkentésére vonatkozó 

minőségi minimum standardok alkalmazásáról szóló 

következtetéseket. Ez az innovatív kezdeményezés 16 

standardot sorol fel, amelyek a beavatkozások számára 

a legalapvetőbb minőségi követelményeket jelenítik meg 

a prevenció; a kockázat- és ártalomcsökkentés, a 

kezelés, valamint a társadalmi reintegráció és 

rehabilitáció területén. 

A Tanács következtetései a standardok felsorolásán kívül hangsúlyozzák azokat az elveket és 

elvárásokat, amelyeket az értelmezés során nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ilyenek például 

az etikai elvek és emberi jogok tiszteletben tartása, a beavatkozások megfelelő tervezése, 

monitorozása és értékelése, illetve a célcsoport szükségleteire szabása. A standardok 

alkalmazását tekintve a Tanács felhívja a figyelmet, hogy ezek csupán minimumkövetelmények, a 

tagállamok magasabb minőségi elvárásokat is alkalmazhatnak. 

Az EU 2013-2016-os kábítószer-ellenes cselekvési tervének 9. pontja értelmében kidolgozott 

standardok ugyan nem kötelező jellegűek a nemzeti kormányok számára, de kifejezik a tagállamok 

közös politikai akaratát. 
 

A dokumentum elérhető magyar nyelven a Tanács honlapján.     ■ 

 

STANDARDOK ÉS IRÁNYELVEK A BEVÁLT GYAKORLATOK PORTÁLON 

 

Az EMCDDA a Bevált gyakorlatok portálján összegyűjtötte az egyes tagállamokban kidolgozott, 

illetve néhány nemzetközi szervezet által megfogalmazott ajánlásokat, irányelveket, módszertani 

leveleket és minimumkövetelményeket, amelyek célja, hogy növeljék a drogfogyasztással 

összefüggő beavatkozások minőségét és hatékonyságát. 

A dokumentumok között lehet keresni szakterület (ártalomcsökkentés, prevenció, társadalmi 

reintegráció, kezelés), ország, kulcsszó és szabadszavas keresés szerint is. 
 

További információk megtalálhatók a Bevált gyakorlatok portálon.     ■ 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11985-2015-INIT/hu/pdf
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/guidelines


 

NÉGY ÚJ ESZKÖZTÁR AZ EURÓPAI DROGPREVENCIÓS MINŐSÉGI STANDARDOKHOZ 

 

Az Európai Drogprevenciós Minőségi Standardok (EDPQS) (http://prevention-standards.eu/) 

projekt második szakaszának eredményeképpen a közelmúltban megjelent négy Eszköztár 

(Toolkit), melyek a kábítószerrel kapcsolatos megelőző programok tervezésében és értékelésében 

nyújtanak segítséget a különböző címzettek számára.  

 

A projekt első fázisának (2008-2010) az EU tagállamaiban már 

létező drogprevenciós standardok összegyűjtése és elemezése, 

valamint egy közös minőségi standard gyűjtemény megjelentetése 

volt a célja. E folyamat eredményeképpen született meg 2011-ben 

az Európai drogprevenciós minőségi standardok című kiadvány, 

mely elérhető magyar nyelven a Nemzeti Drog Fókuszpont 

honlapján. 2013-ban az előbbihez kapcsolódóan megjelent egy 

rövid változat, amely szintén olvasható magyarul.  

A standardok kidolgozását a projekt mindkét szakaszában a 

European Prevention Standards Partnership végezte. Az 

együttműködésben Európa számos országából különböző 

tudományos intézetek, prevenciós szervezetek és állami 

intézmények vettek részt. 

 

A két éven át (2013-2015) tartó második szakasz célja az volt, hogy a döntéshozók és 

szakemberek kezébe gyakorlati eszközöket is adjon a prevenciós programok minőségének 

biztosítása érdekében. Az EDPQS keretében ezúttal a programok létrehozásában és 

folyamatában különböző módon résztvevő címzettek szerinti felosztásban négy új eszköztár, 

úgynevezett „toolkit” született. 

 

A Toolkit 1 különböző szinten működő döntéshozók részére fogalmaz meg 

elveket, amelyek segítik a minőségi szempontból legmegfelelőbb drogprevenciós 

programok kiválasztását finanszírozás és támogatás céljából. 

 

 

 

 

Gyakorlati szakértők, program-fejlesztők és koordinátorok számára készült 

Toolkit 2 többek között olyan listákat és kérdőíveket tartalmaz, amelyek a 

minőség ellenőrzésében támogatják a prevenciós programot tervező, vagy 

ilyen szolgáltatást már nyújtó szakembereket. Ezek az eszközök, azáltal, hogy 

segítik a gyengeségek és erősségek beazonosítását, fejlesztik az önértékelést, 

illetve a lehetséges támogatókkal és más partnerekkel való kommunikációt. A 

Toolkit 2 nem csak PDF formátumban, de internetes alkalmazásként is 

elérhető. 

 

A Toolkit 3 elsősorban a drogprevencióval kapcsolatos képzéseket vezető 

oktatóknak nyújt iránymutatást abban, hogy a minőségi szempontokra 

kiterjeszthessék az átadott ismereteket, továbbá kész anyagokkal könnyíti meg 

az előadások megtervezését. A segítségül kínált eszközök között megtalálhatók 

például PowerPoint diasor, handoutok és kérdőívek. 

 

 

http://prevention-standards.eu/
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/prevencios_minosegi_standardok_HU.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/prevencios_minosegi_standardok_HU.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/standardok_rovid.pdf
http://prevention-standards.eu/toolkit-1/
http://prevention-standards.eu/toolkit-2/
http://self-assessment.prevention-standards.eu/
http://prevention-standards.eu/toolkit-3/


 

Végül a negyedik eszköztár, a Toolkit 4, azok számára készült, akik magasabb 

szinten (országos vagy önkormányzati), illetve tágabb szakmai körben látnak el a 

drogprevenciós tevékenységekkel kapcsolatos koordinatív feladatot. Az 

eszközöknek ez a köre a gyakorlati tapasztalatok megosztásával, illetve 

fordítással, adaptációval és terjesztéssel foglalkozó tanácsokkal segíti a 

drogpevenciós programok fejlesztését, valamint a minőségi standardok 

terjesztését.     ■ 

 

 

TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS A KERESLETCSÖKKENTŐ BEAVATKOZÁSOKRÓL A 

UNODC-NÉL 

 

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) 

tudományos konferenciát szervezett több mint 85 országból érkező, 

mintegy 30 kutató és 200, a keresletcsökkentés területén dolgozó, 

szakember számára 2015. december 8-10. között Bécsben. A 

tanácskozáson megvitatták a drogprevenció és a kezelés témakörében 

végzett tudományos kutatások legújabb eredményeit, illetve azokat a 

programokat, beavatkozásokat, amelyek már bizonyítottan hozzájárultak 

a drogfogyasztás negatív egészségügyi és szociális/társadalmi 

következményeinek mérsékléséhez vagy megfékezéséhez. A 

tudományos tanácskozás célja a globális drogpolitika megerősítése a legújabb kutatási 

eredményekkel, szem előtt tartva a drogfogyasztásban érintettek emberi méltóságát. A konferencia 

arra ösztönzi a tagállamokat, hogy olyan szakpolitikákat, stratégiákat és módszereket dolgozzanak 

ki, amelyek tudományos kutatási eredményeken és etikai normákon alapulnak. 

Bővebb információ olvasható a UNODC honlapján.    ■ 

 

 

ÚJ SZÁMMAL JELENTKEZIK A DRUGNET EUROPE 
 

Az EMCDDA negyedévente megjelenő hírlevelének 92. száma beszámol 

két nagyszabású konferencia, a „Lisbon Addictions 2015” és az „EMCDDA 

– 20 év a kábítószer-monitorozás területén” elnevezésű rendezvények 

programjáról. A kiadványban olvashatnak még a Grúziával kötött 

Együttműködési Megállapodásról, valamint az Európai Unióban a 

kábítószer-kereslet csökkentésére irányuló beavatkozások minőségi 

minimum követelményeiről, a közeljövőben megjelenő kiadványokról és az 

EMCDDA tudományos publikációs díjáról.    ■ 

 

 

 

VÁLTOZIK AZ INTÉZMÉNYI HÁTTÉR 
 

A 192/2015. (VII. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Drog Fókuszpontot 

2016. január 1-jétől a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetbe 

helyezte át.    ■ 

 

 

 

  

http://prevention-standards.eu/toolkit-4/
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2015/December/science-of-drug-prevention-and-treatment-discussed-by-global-experts.html?ref=fs2


 

 

UPSZ! – DECEMBERI AKTUALITÁSOK 
 

 

Az Európai Unió tagállamaiban 2015. november 15. és december 15. között megjelent új anyagok: 
 

 a methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate (4-fluoromethylphenidate) nevű vegyület, 

mely azonosításáról az Egyesült Királyság tett bejelentést. 

 az 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(tert-butylamino)propan-1-one  (tBuONE) nevű vegyület, mely 

azonosításáról  Franciaország tett bejelentést. 

 az 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one (bk-IBP) nevű vegyület, melyek 

azonosításáról Szlovénia tett bejelentést. 
 

Forrás: A Korai Jelzőrendszer hálózatába a Tanács 2005/387/IB határozata alapján érkező bejelentések.   

 
 
 
 

 
 

  

w w w . d r o g f o k u s z p o n t . h u  

Boldog karácsonyt és 

sikerekben gazdag új évet 

kívánunk! 

 
 

a Nemzeti Drog Fókuszpont 

munkatársai  

http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/387_2005_ib_hatarozat_ews.pdf
http://www.drogfokuszpont.hu/

