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A Kábítószerügyi Tanács 3 évi szünet után 2021. december 15-én ülésezett.  

(A Kábítószerügyi Tanács működését a 1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat írja elő. Feladata a 

kábítószer-fogyasztással kapcsolatos problémák kezelése, a célzott, közösségi alapú beavatkozások 

előmozdítása, illetve a civil szervezetekkel történő együttműködés erősítése. A Tanács javaslattevő, 

véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány és a kábítószer-megelőzésért és 

kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter számára. Tagja számos civil szervezet, 

többek között a Magyar Addiktológiai Társaság, Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő 

Szervezetek Szövetsége, Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete, a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar 

Védőnők Egyesülete, a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete és képviselők által 

jelen vannak a tanácsban a magyarországi egyházak, illetve a KEF-ek is. ) 

A KEF-eket Szappanos József képviseli a Kábítószerügyi Tanácsban, aki megküldte 

részünkre a találkozó összefoglalóját. A decemberi ülésen 5 témakört érintettek 

aktuális, vagy akár a jövőt illető kérdésekben. 

1. Tájékoztató az addiktológiai területet érintő legfontosabb szervezeti változásokról és a 

2021. évi költségvetési források felhasználásáról. 

Prevenciós célú pályázatok lebonyolítása a Magyar Diáksport szövetségen keresztül 

történt 4 alprogramon keresztül.  

2. Tájékoztató a 2013-2020 Nemzeti Drogellenes Stratégia értékeléséről, valamint a 2020 

utáni időszak fejlesztési irányvonalairól, az addiktológiai terület komplex 

megközelítéséről. 
Müller Éva Osztályvezető (EMMI Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya, 

Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály) tájékoztatása szerint a stratégia értékelése 

megkezdődött. A szemlélet a komplexitás irányába fog mozdulni, a KEF-ek számára 

is javasolt a teljes addiktológiai problémakör felé tekinteni.  

3. Tájékoztató a megelőző-felvilágosító szolgáltatás szakmai és jogi fejlesztési irányairól. 

A megelőző, felvilágosító tevékenységet a kormányzat az egészségügyi szolgáltatások 

között tervezi elhelyezni. Minimum feltételek kerülnek majd megfogalmazásra, amely 

keretet ad a tevékenységeknek, így a finanszírozási háttér, működési feltételek és a 

szakmai ellenőrzése is biztosíthatóvá válhat. 

4. Dohányzással kapcsolatos információk. 

A Korányi Kórházzal együttműködve jelentős megelőző és leszoktató program 

valósult meg 250 millió forint összegben.  

5. A Drog Fókuszpont éves jelentése. 

Az Európai Kábítószer jelentésre a KT ülés összefoglalója külön nem tért ki, a 

decemberi Pesterzsébeti KEF Hírlevélben azonban már erről adtunk hírt.  
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UNICEF Magyarország a koronavírus-járvány alatt a gyermekekkel dolgozó 

szakemberek számára szupervíziós programot indított, amelynek keretében 

ingyenes mentálhigiéniás szaktanácsadással segíti a rendkívüli munkát végző 

szakembereket, gyermekvédelmi szakembereket, gyermekjóléti alapellátásban 

dolgozókat és tanárokat is. 

A lehetőségről részletek az alábbi oldalon találhatók:  

 https://unicef.hu/szupervizio-gyermekvedelemben-dolgozoknak 

___________________________________________________________________________ 

A Pesterzsébeti KEF IV. Szakmai Napjának tervezett időpontja 2022. április 28., 

csütörtök. Helyszíne a Csili Művelődési Központ.  

___________________________________________________________________________ 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 

Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma (KEF) 

rajzpályázatot hirdet  

     pesterzsébeti általános iskolába járó 12-16 éves kor közötti diákok részére. 

A pályázat célja, hogy a fiatalok figyelmét felhívjuk a kábítószerfogyasztás veszélyeire. 

Hangsúlyt szeretnénk fektetni a „tiszta” szórakozás, időtöltés értékére.  

„SZER-TELEN SZÓRAKOZÁS” 

     Milyen tevékenység tölt fel energiával?  Hogyan legyél vidám és maradj egészséges?   

Szerinted, mik a hasznos időtöltések?            Milyen egy jó kikapcsolódás?

                Mi a veszélye a drog- vagy alkoholfogyasztásnak? 

A pályázatok benyújtási határideje 2022. február 28. 

A pályaműveket az iskolákban az iskolaegészségügyi védőnőnek kell leadni. 

A pályázat eredményéről a nyertes pályázókat értesítjük. A pályázatokat a KEF értékeli, és 3 

alkotást díjaz. A nyertesek ajándékcsomagban részesülnek.  

A teljes pályázati kiírás a www.kef20.hu weboldalon megtalálható.   

___________________________________________________________________________ 

A Pesterzsébeti KEF weboldalán a szakmai anyagok közé felkerültek azon szervezetek adatai, 

ahová fordulni lehet fiatalkorú rászorulók ellátásával kapcsolatban. Az intézmények között 

található rehabilitációs ellátást nyújtó, illetve járóbeteg-ellátást biztosító.  

__________________________________________________________________________ 
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