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Wolfgang Goetz, az EMCDDA Reitox hálózatának bővítési vezetőjének levele Nyírády Adriennhez, a 
Drog Fókuszpont megbízott vezetőjéhez: 
 
 
Tisztelt Nyírády Adrienn! 
 
Az Egészségügyi Minisztérium egy évvel ezelőtt hozta létre a Reitox hálózatába tartozó Nemzeti Drog 
Fókuszpont intézményét az ÁNTSZ Johan Béla Országos Epidemiológiai Központjának szervezeti 
egységébe ágyazva. Szeretném megragadni az első évforduló alkalmát, hogy elmondjam, milyen 
nagyra értékeljük, hogy ilyen rövid idő alatt vált a magyar Nemzeti Drog Fókuszpont az EMCDDA 
kompetens és megbízható partnerévé. 
 
A határidőre eljuttatott 2004-es támogatási kérelem, majd az EMCDDA-vel támogatási szerződésben 
leírt feladatok végrehajtása során a magyar Nemzeti Drog Fókuszpont 2004-ben a Reitox hálózat 
állandó és aktív tagjává vált. A Nemzeti Drog Fókuszpont minden Reitox Fókuszpont Vezetői 
Találkozón megjelent, továbbá a magyar szakértők az EMCDDA által szervezett számos találkozón is 
részt vettek.  
 
A kábítószer-fogyasztással kapcsolatos indikátorok és az adatgyűjtési módszerek terén a Nemzeti 
Drog Fókuszpont különböző találkozókon, továbbképzéseken bizonyított szakmai közreműködése és 
tevékenységei, csakúgy, mint az EMCDDA által kitűzött célok megvalósítása eredményesen 
hozzájárult ahhoz, hogy az EMCDDA megküzdjön bővítésének kihívásaival. Általában elmondható, 
hogy ez alatt a rövid idő alatt a magyarországi kábítószer-helyzetéről szóló információk mennyisége 
nőtt, minősége javult, aminek következtében lehetővé vált, hogy az Európai Unió egyik új 
tagállamaként az EMCDDA által készített anyagokban pontosabb kép jelenjen meg Magyarországról. 
 
Különös örömmel ismerem el a határidőre megküldött 2004-es Éves Jelentésüket, csakúgy, mint a 
Statisztikai táblákat és Strukturált kérdőíveket. Az Éves Jelentésük első, minőségi vizsgálata 
megmutatta, hogy az az Útmutatónkat követve készült, valamint a szolgáltatott adatok világos és 
tömör módon jelentek meg megfelelő háttér-információkkal és magyarázatokkal alátámasztva. 2005 
során az információkat örömmel vetjük alá további elemzésnek, és használjuk fel a különböző 
EMCDDA kiadványokban. 
 
A Nemzeti Drog Fókuszpont elkötelezettségének és az EMCDDA tevékenységében való 
részvételének további eredményeként örömmel erősítem meg, hogy elfogadtuk felajánlásukat a 2005-
ös év egyik fontos találkozójának, a „REITOX Academy Specialised Course on the Relations with the 
Media”-nak megrendezésére. 
 
A Nemzeti Drog Fókuszpont kiemelkedő fejlődése az elmúlt 12 hónapban lehetővé tette, hogy az 
Önök országa a néhány éves bizonytalanság után felzárkózzon a többi új EU tagállamhoz. Ebből az 
okból szeretnék gratulálni Önnek és Dr. Vitrai Józsefnek odaadásukhoz e nehéz feladat 
megoldásában, és szeretném megköszönni a Nemzeti Drog Fókuszpont munkatársainak, valamint a 
hálózatban résztvevő szakértőknek a gyümölcsöző együttműködést 2004-ben. 
 
A 2005-ben folytatódó hasonló együttműködés reményében, maradok tisztelettel: 
 
Wolfgang GOETZ 
A Reitox-bővítés vezetője 
 
Lisszabon, 2005. január 10. 
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Populációs vizsgálatok indikátor 
 
A szakterület tevékenységi körébe tartozik az országban normál - felnőtt, fiatalkorú és iskolás - 
népesség körében végzett kutatások adatainak összegyűjtése, elemzése és az EMCDDA számára 
megküldendő jelentés ide vonatkozó fejezetének elkészítése. Az adatgyűjtés és elemzés kiterjed a 
prevalencia és incidencia értékekre, a fogyasztási mintákra, a fogyasztók jellemzőire, valamint a 
drogfogyasztással és drogfogyasztókkal kapcsolatos attitűdökre. A szakértők feladatai közé tartoznak 
az egyes specifikus csoportokra - kisebbségek, prostituáltak stb. - vonatkozó kutatási eredmények 
elemzése és bemutatása is. 
 
Utazási beszámoló szakmai továbbképzésről 
 
Kiküldött: Elekes Zsuzsanna, Budapesti Corvinus Egyetem, Viselkedéskutató Központ 
Képzést nyújtó intézmény neve, székhelye: European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction, Lisszabon  
Időtartam: 2004. május. 27-28. 
Képzés címe: Indicator: prevalence of drug use among the general population 
Előadók: Paul Griffits, Julian Vicente, Antoni Monserrat, Niels Christian Rasmussen, Björn Hibbel, és 
valamennyi résztvevő 
 
Képzés lényegi összefoglalása: 
Az összejövetel fő célja a populációs indikátorok helyzetének áttekintése volt az Unió tagországaiban. 
Az előadók bemutatták az indikátorokkal kapcsolatos nemzetközi kezdeményezéseket, programokat; 
így a European Health Surveys System-t, az Eurostat European Health Interview Survey-t, valamint az 
ESPAD-ot. A tagországok szakemberei beszámoltak a populációs indikátorok helyzetéről az egyes 
országokban. Előadás hangzott el a beszámolási folyamat lehetséges módosításáról, és a 
bevezetésre kerülő on-line beszámolási rendszerről. 
 
Tapasztalatok, javaslatok: 
Megállapítást nyert, hogy az újonnan csatlakozó országok a legtöbb szükséges adattal rendelkeznek. 
 
Az elhangzottak napi munkában történő hasznosíthatósága: 
Az elhangzottak lehetővé teszik az éves beszámoló pontosabb elkészítését, másrészt információval 
szolgálnak különböző nemzetközi adatgyűjtésekről, amelyek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a 
magyarországi adatok nemzetközi viszonylatban még jobban összehasonlíthatóvá váljanak. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


