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Miért szükségesek a stratégiai dokumentumok és
a szakpolitikai program/ok?










A drogstratégia helyi, nemzeti és nemzetközi (EU) szinten
egyaránt összehangolt válasz megfogalmazására nyújt
lehetőséget.
A kormányzat (szerencsés esetben a szakterület és a társadalom)
illegális szerekkel kapcsolatos értékei, víziói, viszonyulásmódja,
alapelvei, stratégiai irányelvei és prioritásai fejeződnek ki.
Lehetővé teszi a kábítószer-probléma kezelésében érintett szervek,
szervezetek és társadalmi csoportok közti együttműködést.
Lehetőséget teremt az addiktológiai érdekek költségvetésben
történő tükröződésére.
Az addiktológiai szakterület fejlesztési lehetőségeinek
felismerése és érvényesítése.
A politika és a társadalom érzékenyítése a drogproblémával
kapcsolatban.

A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020, Tiszta tudat,
józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen alcímmel
ellátott 80/2013. (X. 16.) OGY határozat alapján
Az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy szakpolitikai programokban
gondoskodjék − a mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembevételével −
a megállapított feladatok és célkitűzések megvalósításának mérhető
indikátorokat is magában foglaló eszközrendszeréről, a szükséges eszközökről
és azok felhasználásáról.
A legfontosabb feladatok a két szakpolitikai programban kerültek rögzítésre. A
feladatok megvalósításához a Kormány 2016-ben 390 mFt. 2017-ben 318
mFt. többletforrást biztosított (a drogmegelőzési költségvetési soron lévő
összeg mellett).
A terület finanszírozása a jövő évtől bázisképzővé válik, 2018 évben már
518.9 millió Ft áll rendelkezésre.

A Kormány 1669/2017.(IX.15.) Korm.határozata a
Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-18. évi szakpolitikai
programjáról
a

Az előkészítés alatt álló, két évre szóló szakpolitikai program a Nemzeti
Drogellenes Stratégia beavatkozási területeire és célrendszerére épül, az alábbi
négy beavatkozási területre határoz meg konkrét intézkedéseket:
1) Az egészségfejlesztés és kábítószer-megelőzés rendszerének
fejlesztése
2) A kezelés, ellátás, felépülés rendszerének fejlesztése
3) A kínálatcsökkentési beavatkozások rendszerének fejlesztése
4) Az emberi és társadalmi erőforrások mobilizálása
A szakpolitikai program összesen 27 intézkedést és 65 feladatot határoz meg.

A keresletcsökkentés területéhez kapcsolódó
legfontosabb beavatkozások
• Legfontosabb cél az egészségfejlesztés és a kábítószer- megelőzés
rendszerének fejlesztése, az univerzális, a célzott, javallott
programok minél szélesebb körben és minél több színtéren történő
megvalósítása.
• Kiemelt figyelmet fordít a családok és közösségek bevonására, a
veszélyeztetett célcsoportok elérésére (pl. gyermekvédelmi terület),
a speciális szempontok érvényesítésére (pl. hátrányos helyzetű
lakosság).
• A kezelés/ellátás vonatkozásában kiemelt figyelmet kap a korai
kezelésbevétel előmozdítása, a kábítószer-probléma kezelésében
szintén érintett részterületek szakembereinek érzékenyítése, képzése.
• Az ellátórendszert illetően a szakpolitikai program a már meglévő
kezelő/ellátó intézményrendszer megerősítését, szükségletalapú
fejlesztését hangsúlyozza.

Legfontosabb intézkedések
• Uniós és hazai pályázatok több kategóriában.
• Prevenciós szakmai fórumok a köznevelés területén.
• Az alapellátás érzékenyítését, és a korai kezelésbevétel
előmozdítását célzó programok, módszertani anyagok, képzési
programok, védőnők, háziorvosok számára.
• Az elterelés szolgáltatás eredményességének és hatékonyságának
vizsgálata.
• Ellátórendszeri fejlesztések (pl. az alacsonyküszöbű szolgáltatások
és a gyermek- és ifjúságaddiktológiai ellátás területén).
• Szakmai konferenciák (elterelés, tinirehab, KEF)
• Speciális szakmai szempontok érvényesítése egyedi támogatások
segítségével (pl. addiktológiai járóbeteg ellátás fiatalkorúak
számára).

Költségvetési forrásból tervezett 2018.
évi kábítószeres pályázatok
2017-ben:
• KAB-ME: 210 mFt.
• KAB-FF: 190 mFt.
• KAB-KEF: 60 mFt.
2018-ban:
• Megelőzésre: 170 mFt.
• A felépülési folyamat támogatására: 100 mFt.
• A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokra: 50 mFt.
• A kábítószerügyi kutatásokra: 30 mFt.

A kábítószerügyi területtel
összefüggő uniós pályázatok
EFOP-1.8.7-16 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése
érdekében (A rendelkezésre álló forrás: 3 Mrd Ft)
Fő cél: A lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, hatékony, a célcsoportokhoz
igazított egészségkommunikációval az egészségtudatosság növelése, szemléletformáló
és prevenciós programok megvalósítása, különös tekintettel a közösségek és családok
bevonására.
EFOP-1.8.9-17 Legyen más a szenvedélyed! 2.
(A rendelkezésre álló forrás: 2,28 Mrd Ft 2,538 Mrd
Fő cél: a gyermekvédelmi szakellátási intézmények droghasználat kialakulásának
megelőzését, visszaszorítását célzó tevékenységeihez kapcsolódó támogatás.
A pályázat az otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást biztosító
gyermekvédelmi szakellátási intézmények számára a droghasználat kialakulásának
megelőzését, visszaszorítását célzó programjaik megvalósítására íródott ki.

II. A kínálatcsökkentés területéhez kapcsolódó legfontosabb
beavatkozások
• Modern műszerek és eszközök beszerzésével kell biztosítani az új
pszichoaktív-, illetve kábítószergyanús anyagok gyors és hatékony
vizsgálatát.
• A nyomozati munka támogatása érdekében tovább kell fejleszteni a
szakértői háttér személyi állományát és technikai felszereltségét.
• Elő kell segíteni a kábítószer-vizsgáló laboratóriumi hálózat szakmai,
tudományos fejlődését.
• Biztosítani kell a feltételezett új pszichoaktív anyagok megelőző
értékelésének és az új pszichoaktív anyagok kockázatértékelésének
hatékony lebonyolításához szükséges feltételeket és erőforrásokat.
• Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó uniós szabályozás magyar
jogrendbe történő átültetése.

Kapcsolódó intézkedések
• A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Toxikológiai Szakértői Intézetének hírlevele a
biológiai mintákból kimutatott tiltott anyagokkal
kapcsolatban.
• Az új pszichoaktív anyagokról szóló jogalkotási
csomag hazai jogrendbe történő átültetése 2018.
november 23-ig.
• A KKB Jogi Szakbizottság létrehozása: a
kábítószerré minősített új pszichoaktív anyagok
csekély mennyiség felső határára irányuló értékek
meghatározása.

III.

Az emberi és társadalmi erőforrások mobilizálása

• Erősíteni kell a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) helyi
szerepvállalását, továbbá hatékonyabbá kell tenni a KEF-ek
drogmegelőzési tevékenységét.
• Támogatni kell az addiktológiai ellátórendszerben dolgozó szakemberek
képzését, továbbképzését, valamint segíteni kell a kábítószer-probléma
kezelésében érintett, addiktológiai ismerettel nem rendelkező szakemberek
érzékenyítését, szakmai fejlődését.
• Támogatni kell a hazai és nemzetközi kábítószerügyi kutatási programokat,
továbbá biztosítani kell a hazai lakossági szerfogyasztásra vonatkozó
adatok rendszeres felvételét, és a kábítószer-probléma különböző
összefüggéseire irányuló célzott kutatásokat.
• Az ágazatközi, a szakmai és a civil együttműködések javítása érdekében
segíteni kell a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság és a
Kábítószerügyi Tanács tevékenységét.

Kapcsolódó intézkedések
• Képzési/továbbképzési programok, módszertani ajánlások az
alapellátásban dolgozó védőnők és háziorvosok számára.
• KAB-os kutatási kategória, szegregátum kutatás előkészítése.
• Az adatgyűjtéshez kapcsolódó fejlesztések (pl. TDI,
szubsztitúciós kezelések, elterelés).
• Szakmai konferenciák (pl. elterelés, tinirehab, KEF).
• Az értékelési folyamat előkészítése a pályázatok és a stratégiai
dokumentumok értékelése érdekében.
• A koordinációs mechanizmusok erősítése és bővítése: pl.
Addiktológiai Szakmai Kollégium, KKB Jogi Szakbizottság, új
szereplők bevonása a Kábítószerügyi Tanács munkájába.
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