
Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtô  és Kapcsolattartó Központ 

1. bemutatkozó különszám



BEKÖSZÖNTÔ

A drogfogyasztás elterjedtségének, társadalmi mintázatának, a fogyasztás

jellegének ismerete elengedhetetlen a helyzet-adekvát társadalmi reagálások,

drogpolitikai beavatkozások tervezéséhez. A Drog Fókuszpont küldetése „elôsegíteni

a hazai kábítószer-probléma monitorozásához szükséges rendszer kialakítását és mûköd-

tetését, abból a célból, hogy a probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos

döntésekhez szükséges adatok és információk rendelkezésre álljanak”. A Hírlevelet, illetve ennek révén

a Drog Fókuszpont munkáját – a drogszakmában dolgozókon túl - figyelmébe ajánlom mindazoknak,

akik érdeklôdnek a társadalmi problémák iránt, és nem szubjektív benyomások, tippek, ismeretlen ere-

detû információk, hanem a tények alapján kívánják véleményüket kialakítani. 

PAKSI BORBÁLA 
szociológus

KÜLDETÉSÜNK

A Drog Fókuszpont a drogmonitorozás európai uniós intézményrendszerének hazai központja: más

intézményekben keletkezô adatokat, információkat gyûjtünk, dolgozunk fel és szolgáltatunk hazai és

nemzetközi szervezeteknek a kábítószer-probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcso-

latos döntéseikhez. 
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FELADATUNK

Fejlesztjük a hazai drogmonitorozási rendszert, hogy az képes legyen idôben, hiteles, és a nemzetközi elvárá-

soknak is megfelelô adatokat és információt szolgáltatni a szakmai és politikai döntésekhez, intézkedésekhez,

programokhoz. Ezen felül biztosítjuk, és egyben aktívan közremûködünk abban, hogy hazai és külföldi dön-

téshozók, szakemberek, egyetlen helyrôl, és a számukra megfelelô formában érhessék el a magyarországi

kábítószer-helyzetet jellemzô adatokat, információkat. Módszertani támogatást nyújtunk más szervezetek

számára a kábítószer fogyasztással kapcsolatos adatok gyûjtéséhez, értékeléséhez és terjesztéséhez. 

TEVÉKENYSÉGÜNK

Felmérjük a kábítószer-probléma és az arra adott társadalmi válaszokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi

adat- és információigényeket. Ha szükséges, intézkedési javaslatot terjesztünk a Kábítószerügyi Koordinációs

Bizottság (KKB) elé a hazai adatgyûjtési rendszer módosítására. 

A nemzetközi gyakorlattal harmonizált módon más intézményekben keletkezett adatokat gyûjtünk, dolgozunk

fel és értékelünk. Az adatokat és információkat, összegzô jelentéseket a döntéshozók, szakemberek, valamint

egyéb, széles körû felhasználás számára elérhetôvé tesszük. 

Részt veszünk az Európai Bizottság közvetlen irányítása alá tartozó Kábítószer és Kábítószer- függôség

Európai Megfigyelô Központja (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, továbbiakban

EMCDDA) valamint a tagországok Drog Fókuszpontjai hálózatának (Reitox) tevékenységében, és ennek

keretében évente megküldjük az EMCDDA számára az igényelt adatokat és jelentéseket. 

Szervezzük és összehangoljuk, illetve módszertani támogatással segítjük a hazai kábítószer-adatgyûjtést.

Kutatásokat javaslunk az adatok, információk gyûjtéséhez, és ezek feldolgozásához kapcsolódó módszertan

területén.
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A KEZDETEKTÔL MOSTANÁIG 

Rövid beszámoló az elmúlt hónapokról és jelenlegi munkáinkról 

Az EMCDDA által meghatározott feladatokhoz kötôdô tevékenységünk: 

A Drog Fókuszpont az EMCDDA-vel egyeztetett 2004-es munkaterv alapján végzi tevékenységeit. Ennek keretében

többek között a következô feladatokat látjuk el: 

• A Drog Fókuszpont egyik legfontosabb feladata az Éves Jelentés, valamint az abban szereplô különbözô témákhoz

kapcsolódó strukturált kérdôívek és standard táblák elkészítése. A megbízott szakértôk által készített változatot a

Drog Fókuszpont szerkeszti, fogadtatja el a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottsággal és juttatja el véglegesítve az

EMCDDA-nek. 

• A kábítószer témájú európai uniós szövegek fordításának lektorálásával az EMCDDA a Drog Fókuszpontot bízta

meg. Ezen tevékenységünkkel biztosítjuk a megjelenô magyar és angol szövegek folyamatos szakmai ellenôrzését. 

• A nemzetközi információcsere keretében az EMCDDA-vel és a többi tagország Drog Fókuszpontjaival folyama-

tosan együttmûködünk: részt veszünk találkozókon, továbbképzéseken, így biztosítva az élô kapcsolat mellett

szakmai fejlôdésünket. 

• Az EMCDDA részérôl rendszeresen érkezik felkérés magyarországi helyzetjelentés készítésére, melyeknek eleget

teszünk: pl. iskolai kábítószer-tesztelés jogi hátterérôl, Nemzetközi Kábítószer Nap alkalmából, etnikai csoportok

helyzetérôl. 

• Idén elkészült a Korai Jelzô Rendszer hazai megvalósításáról szóló jelentés, amelyet angol nyelvre fordítva

elküldtünk az EMCDDA-nek. 

• A Drog Fókuszpont munkatársai az EMCDDA felkérésére a 2005-ös Éves Jelentés kiemelt témáira javaslatot tet-

tek. Véleményeztük az összes javasolt témát, amely alapján az EMCDDA kiválasztotta a jövô évi Jelentés 3 kiemelt

fejezetét. 

A Drog Fókuszpont egyéb tevékenységei:

A Drog Fókuszpont az EMCDDA által meghatározott kötelezettségeken felül más feladatokat is ellát: 

• Hazai és nemzetközi szakmai hálózat építése: ennek elsô lépése volt 2004. március 9-én az 

Elsô Drogmonitorozási Fórum megrendezése. A Fórum célja az volt, hogy a szakemberek megismerjék az euró-

pai uniós elvárásokat, valamint az EMCDDA és a Nemzeti Drog Fókuszpont mûködését. 



• A nemzetközi együttmûködés keretében a Drog Fókuszpont meghívására a cseh Nemzeti Drog Fókuszpont 

továbbképzést tartott a hazai tanácsadóknak, megosztva velük és a Drog Fókuszpont munkatársaival az eddigi

tapasztalataikat. Mindez jelentôs segítséget nyújtott az Éves Jelentés elkészítésének elôkészületeiben, valamint a

Jelentés megírásában. 

• A Drog Fókuszpont több intézménnyel folytat együttmûködést. Ilyen például a Nemzeti Drogmegelôzési Intézet és

a Trimbos Instituut (Hollandia) közös projektje, a MATRA, melynek célja a Nemzeti Drogstratégia értékelése. Ezen

felül részt vállalunk a kialakításra kerülô információs adatbázis (Help Desk) kidolgozásában. 

• Az Országos Addiktológiai Intézettel együttmûködve részt veszünk a Kezelési Igény Indikátor rendszerének

kialakításában. 

• Részt veszünk a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság munkánkat érintô szakbizottságainak ülésein.

• A Drog Fókuszpont rendeletben elôírt feladata, hogy minden évben javaslatot nyújtson be az OSAP módosítására.

A 2004-es adatgyûjtésre vonatkozó javaslatokat ez év májusában benyújtottuk. 

• A Drog Fókuszpont készülô hivatalos honlapjához folyamatosan gyûjtjük, és angolra fordítjuk a honlapra felkerülô

szakmai dokumentumokat. 

• Önálló szakmai projektünk keretében adatgyûjtést végzünk a problémás drogfogyasztás becsléséhez.

SZAKTERÜLETEK 

A Drog Fókuszpont munkáját a következô szakterületekre bontva végzi: 

• Kábítószer-politika, stratégia

• Populációs vizsgálatok

• Prevenció

• Problémás kábítószer-fogyasztás

• Kezelés

• Kábítószer-fogyasztással összefüggô fertôzô 

betegségek

• Kábítószer-fogyasztással összefüggô halálozás

• Kábítószer-bûnözés

• Kábítószerpiac 

• Korai Jelzô Rendszer 
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MUNKATÁRSAINK

NYÍRÁDY ADRIENN megbízott vezetô 

2000-ben végeztem a Budapesti Corvinus Egyetem szociálpolitikus-közgazdász szakán, ma

ugyanitt vagyok PhD hallgató. Emellett addiktológiai konzultáns végzettségem van. Egyetemi

tanulmányaim alatt, és azután 2003. decemberéig a Viselkedéskutató Központ munkatársa

voltam. Részt vettem az 1999 óta Magyarországon folytatott szinte valamennyi középiskolás és

átlagpopulációs drog-epidemiológiai vizsgálatban, drog-prevenciós programok hatékonyságát

felmérô kutatásban. 2004. január 1-je óta dolgozom a Drog Fókuszpontnál, október 1-je óta

megbízott vezetôként. Szakterületeim: Populációs vizsgálatok, Problémás kábítószer-

fogyasztás prevalenciája.

GELSEI BERNADETT koordinátor 

1998-ban végeztem a JPTE BTK szociálpolitikus szakán, majd 2004-ben addiktológiai

konzultáns diplomát szereztem a SOTE Egészségügyi Fôiskolai Karán. 

A kezelés területén végzett munkámat egy vidéki drog rehabilitációs otthonban kezdtem, ahol

segítô voltam. Ezt követôen három évig dolgoztam az Ifjúsági és Sportminisztérium

Kábítószerügyi koordinációért felelôs helyettes államtitkárságán, mint koordinációs szakrefe-

rens. Jelenleg a Nyírô Gyula Kórház Drogambulanciáján addiktológiai konzultánsként dolgo-

zom. A Drog Fókuszpontban szeptembertôl látom el a Korai Jelzô Rendszer szakmai vezeté-

sét, valamint a Kezelési területek koordinációját.   

NÁDAS ESZTER koordinátor 

2004-ben diplomáztam a Budapesti Corvinus Egyetem szociálpolitikus-közgazdász szakán.

Egyetemi éveim alatt részt vettem a Viselkedéskutató Központ munkájában, ahol kábítószer-

fogyasztással és prevencióval kapcsolatos kutatásokban dolgoztam. 

2004. májusától vagyok a Drog Fókuszpont munkatársa, két szakterület munkáját

koordinálom: a Kábítószer fogyasztással összefüggô halálozást és a Prevenciót.
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TOKAI MÁRTA koordinátor 

2000-ben végeztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fôiskola mûvelôdésszervezô szakán,

majd 2004-ben diplomáztam a SOTE Egészségügyi Fôiskolai Karán addiktológiai konzultáns

szakon. A ’90-es években dolgoztam kortárssegítôként, majd utcai szociális munkásként.

2003-2004 folyamán egy budapesti kereskedelmi rádió drog mûsorát szerkesztettem és

vezettem.

2004. szeptember közepe óta vagyok a Drog Fókuszpont munkatársa. Szakmai feladatom a

Korai Jelzô Rendszer, valamint a Kábítószer fogyasztással összefüggô fertôzô betegségek

területeinek koordinálása, ezen kívül felelôs vagyok irodánk kommunikációjáért.

VARGA ORSOLYA koordinátor 

2004-ben szereztem jogi diplomát a PPKE Jog- és Államtudományi Karán, szakdolgozatom

témája Magyarország és az Európai Unió kábítószer-jogi helyzete volt. 

2004. május 1-jétôl dolgozom a Drog Fókuszpont koordinátoraként a Kábítószer-politika,

-stratégia, a Kábítószer-bûnözés és a Kábítószerpiac területeken. 

DÖMÖTÖR DIÁNA irodavezetô 

1999-ben végeztem a Forrai Magániskola, felsôfokú ügyintézô-titkár

szakán.

2004. áprilisa óta dolgozom a Drog Fókuszpontnál, ahol az

iroda összes, nem szakmai feladatát koordinálom. 
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H-1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
tel.: +36-1 476 1100/2510
e-mail: info@drogfokuszpont.hu
www.drogfokuszpont.hu
Hírlevél megrendelése: domotord@oek.antsz.hu 

INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT

Feladatunk megvalósításához szorosan együttmûködünk 
az alábbi közigazgatási és szakmai szervezetekkel: 

Addiktológiai Kutatóintézet, Baptista Szeretetszol-
gálat Alapítvány, Belügyminisztérium Bûnügyi
Szakértôi Kutatóintézet, Belügyminisztérium,
Budapesti Corvinus Egyetem Viselkedés-
kutató Központ, Budapesti Erzsébet Kórház
Toxikológiai Osztálya, Egészségügyi
Minisztérium, Drog-prevenciós Alapítvány,
Kék Pont Drogkonzultációs Központ
és Ambulancia, Központi Statisztikai
Hivatal, Legfôbb Ügyészség, 
Magyar Tudományos Akadémia
Pszichológiai Intézet, Nemzeti
Drogmegelôzési Intézet, Nyírô
Gyula Kórház és Drogambulan-
cia, Országos Addiktológiai
Intézet, Országos Egészség-
biztosítási Pénztár, Országos
Epidemiológiai Központ Jár-
ványügyi Osztály, Országos
Gyermekegészségügyi Intézet,
Országos Igazságügyi Orvos-
tani Intézet, Országos Krimino-
lógiai Intézet, Országos Pato-
lógiai Intézet, Országos Pszi-
chiátriai és Neurológiai Intézet,
Országos Rendôr-fôkapitányság,
Prevenciós és Ártalomcsökkentô
Szervezetek Szövetsége, Vám- és
Pénzügyôrség Országos Parancsnok-
sága


