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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a 96/2000. (XII.11.) számú 

országgyűlési határozat felhatalmazása alapján jött létre 2004-ben. A KEF munkájában irányadó 

a jelenleg hatályos 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében, 

a „Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020”. A KEF a 2016. évben ennek szellemében látta el 

feladatait.  

 

A Ferencvárosi Drogellenes Stratégiát a Képviselő-testület 77/2015. (III.19.) sz. határozatával 

fogadta el. Budapest Főváros IX. kerületében a KEF célja olyan együttműködési rendszer 

kialakítása, amely segíti a legális és az illegális drogokkal (kábítószerekkel) összefüggő 

problémák megelőzését, valamint szakszerű holisztikus, mentálhigiénés szemléletű kezelését.   

 

A KEF 2016-ban végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót az 1. sz. melléklet 

tartalmazza, a beszámolót a KEF tagság a 2017. január 30. napján tartott ülésén tárgyalta, és 

egyhangúan elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. február 01. 

 

 

 

  

 

        Kállay Gáborné s.k. 

          alpolgármester 
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1. sz. melléklet 

 

Beszámoló a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  

2016. évi működéséről  

 

 

Megvalósított célok 

 

A KEF összhangot teremtett a mentálhigiénével, drogprevencióval foglalkozó, illetve a 

kábítószer és szenvedély-problémákat kezelő szervezetek, intézmények munkájában, és ezzel 

összefüggésben a különböző szakmai és módszertani szemléletmódok harmonizálására 

törekedett. A KEF prevenciós szemlélete az egészség megőrzésére, egészség-tudatos magatartás 

kialakítására, a negatív minták elutasítására, a már kialakult kábítószer-fogyasztás ártalmainak 

csökkentésére, súlyosbodásának megelőzésére irányult.  

 

Szervezeti működés 

 

KEF tisztségviselői: 

- Elnök: Kállay Gáborné alpolgármester 

- Társelnök: Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns 

- Titkár: Rapi István ifjúsági és drogprevenciós referens - Humánszolgáltatási Iroda  

 

A KEF három munkacsoportban végezte munkáját:  

- prevenciós munkacsoport 

- kezelés-ellátás munkacsoport 

- bűnmegelőzési-közbiztonsági munkacsoport. 

 

 Öt  KEF ülés megtartására került sor: 

 

2016.01.20. 

     -    Beszámoló a KEF 2015. évi tevékenységéről 

- KEF munkacsoport vezetők választása 

- Mitől lehet biztonságosabb egy szórakozóhely? 

Nyíri Noémi előadása Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 

 

2016.02.24. 

- KEF társelnök választása 

- Személyesség és felépülési történetek a 12 lépéses önsegítő programokban 

Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns előadása 

 

 2016.03.22. 

      -    KEF outdoor szakmai nap ismertesése, előkészítése 

      -    Prevenció felépülőkkel- droghasználat és felépülés 

 Bajzáth Sándor felépülő, addiktológiai konzultáns, szociális munkás előadása 

 

2016.09.26. 

- Írisz Klub tevékenységének bemutatása 

Kováts Tibor intézményvezető előadása 

- Ferencvárosi Drogellenes Stratégia cselekvési tervének elfogadása 

- KAB-KEF-16-A pályázat ismertetése 

 

 

2016.10.24. 

- KAB-KEF-16-A pályázat aktualitásai 
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- Magyarországi Református Egyház Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon  

tevékenysége Victorné Erdős Eszter intézményvezető előadása 

- Ráckeresztúri Tini Rehabilitációs Otthon tevékenysége Orsolics Zoltán előadása 

 

 

Pályázati tevékenység  

Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet pályázati 

támogatása. 

 

A KAB-KEF-15-A-22058 pályázat „ A kerületi drogellenes stratégia rövid távú cselekvési terv 

végrehajtásának facilitálása” címmel 2015. májusában került beadásra és 700 ezer Ft 

támogatásban részesült, megvalósítása 2015. szeptemberétől 2016. júniusáig történt az alábbiak 

szerint:  

1.  KEF tagság részére a Ferencvárosi Outdoor szakmai nap szervezése (2016. április 22.), 

2.  Párbeszéd-műhely foglalkozások tartása havi 1 alkalommal 2016. júniusáig, ezzel is 

tovább erősítve a KEF tagok szakmai érzékenységét, és a köztük lévő kapcsolatokat. 

3.  KEF ülések tartása felépülőkkel. Minden KEF ülésen sor került egy tematikus téma 

interaktív előadásban történő feldolgozásra 5 alkalommal: 

- „Családi bevonás - mit jelent a hozzátartozói konzultáció és mi történik egy hozzátartozói 

csoporton?” Komáromi Éva klinikai szakpszichológus előadása,  

-    „Hogyan dolgozik egy felépülő segítő a saját személyiségével?” Békési Tímea felépülő 

      társfüggő, addiktológiai konzultáns előadása,  

- Mitől lehet biztonságosabb egy szórakozóhely? Nyíri Noémi előadása Tiszta Jövőért 

Közhasznú Alapítvány, 

- Személyesség és felépülési történetek a 12 lépéses önsegítő programokban. Nagy Zsolt 

addiktológiai konzultáns előadása, 

- Prevenció felépülőkkel- droghasználat és felépülés. Bajzáth Sándor felépülő,  

- addiktológiai konzultáns, szociális munkás előadása. 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Intézet pályázati 

támogatása. 

 

A KAB-KEF-16-A-25481 pályázat „ A kerületi drogellenes stratégia középtávú cselekvési terv 

végrehajtásának facilitálása” címmel 2016. szeptemberében  került beadásra és 900 ezer Ft 

támogatásban részesült, megvalósítása 2017. első félévében történik a  párbeszéd műhely 

foglalkozások folytatásával, szakmai kerekasztal nap szervezésével, és az öt  KEF ülésen 

tematikus előadások, workshopok szervezésével. 

 

 

     Rendezvények 

 

1. Ferencvárosi KEF Outdoor  szakmai nap - 2016. április 22.                

A rendezvény célja volt, hogy a KEF tagság szakmai munkakapcsolatai és a KEF 

munkacsoportok belső együttműködése tovább erősödjön. A szakmai napon az összetartozást 

erősítő feladatok a tagság számára közös élményt nyújtsanak. 

Az outdoor szakmai napon a résztvevők a tantermi - munkahelyi környezetből kilépve a 

szabadban, természetes környezetben, biztonságos körülmények között, közösen hajtottak végre 

(majd értékeltek) előre előkészített feladatokat. A programok középpontjában a csapatépítés, 

továbbá az egyéni és a csapat teljesítmény növelése állt. A feladatok elvégzése lehetőséget 

teremtett, hogy erősödjön a résztvevők egymás iránti bizalma, növekedjen stressz tűrő 

készségük, fejlesszék problémamegoldó képességüket, kommunikációjuk legyen hatékonyabb, 

fejlesszék egyéni és csapatszintű kockázatkezelési készségüket. A szakmai nap során szerzett 

összetartozás érzése és az egyéni kikapcsolódás a résztvevők részére nagy élményt jelentett, 

melynek pozitív hatása a munkahelyi környezetbe való visszatérés után is észrevehető volt.  
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A feladatok minden esetben kellő felkészítést követően történtek, amelyet erre kiképzett 

szakember koordinált. A csapatok a feladatok elvégzése közben is szakember vezetése, kísérése 

és figyelme mellett dolgoztak, amelynek elsődleges szempontja volt a biztonság. A feladatok 

speciális edzettségi szintet nem igényeltek, az átlagos erőnlét teljes mértékben elegendő volt.  

A rendezvényről videó film készült, amely a KEF külső kommunikációs lehetőségeit  

gazdagította. 

 

2. FERI FESZT Prevenciós Nap és Diákmunka Börze  - 2016. június 08.  

 

A Ferencvárosi Művelődési Központban és parkjában 600 fő általános- és középiskolás diák vett 

részt a rendezvényen a Kábítószer Ellenes Világnap alkalmából. A fesztivál célja volt a 

középiskolás diákok számára a biztonságosabb szórakozás népszerűsítése. A nyári 

fesztiválszezon kezdetén a legindokoltabb arról beszélgetni a tinédzserekkel, hogyan bulizzanak 

úgy, hogy azzal ne veszélyeztessék saját és mások testi épségét, valamint a káros szerek helyett 

pozitív szenvedélyeik legyenek. A kerületi fiatalok kötetlen formában kaptak tájékoztatást és 

útmutatást a korosztályukat érintő kérdésekkel kapcsolatban.  

A Fórum Társulat improvizációs színházi előadással (150 perc) mutatkozott be, amelynek 

központi témája a függőség volt. A társulat a diákok életéből merítve, a mindennapjaikban 

gyakran előforduló élethelyzeteket játszott el, majd olyan szituációs játékokba vonták be a 

résztvevő 300 diákot, melyek a kábítószer fogyasztás, az alkoholizmus, a kapcsolati 

konfliktusok, vagy a számítógép függőség témáit dolgozták fel.  

Lovizer Dániel felépülő, addiktológiai konzultáns előadást, workshopot tartott a „felépülő 

szenvedélybeteg és családja” címmel a kerületi középiskolák tanárainak, valamint a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak.  

A prevenciós napon a Ferencvárosi Művelődési Központ parkjában hasznos tudnivalókat kínáló 

standok várták a közönséget (600 fő). Az ifjúsági és közösségi problémákkal foglalkozó 

szervezet, az Új Nemzedék Iroda tanácsadással segítette a fiatalokat. 

A rendezvényre 15 iskolaszövetkezet és diákmunka szervezet települt ki, akik a 

munkalehetőségek mellett arról tájékoztatták a diákokat, hogyan dolgozhatnak legálisan és 

kerülhetik el a feketemunkát. Jelen volt az Eurodesk szolgáltatás és az Erasmus+ Ifjúsági Iroda 

is, akik a külföldi munkavállalási lehetőségeket, ösztöndíj és cserediák programokat mutatták be. 

A civil szervezetek által szervezett foglalkozásokon és a Drogprevenciós Alapítvány 

KRONODROG prevenciós kiállításának megtekintésével a droghasználat egyéni, társas és 

társadalmi vonatkozásaival, veszélyeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok, hogy teljesebb képet 

kapjanak a szenvedélybetegségek kialakulásának okairól és a kezelés lehetőségeiről.  

Megjelentek olyan szakmai és civil szervezetek, mint a Kamasztér Alapítvány, a Drogstop, vagy 

a Kék Pont Drogkonzultációs  Központ és Drogambulancia Alapítvány, amelyek tematikájukban 

mind csatlakoztak a drogproblémákhoz. Az Ifjúsági Mentálhigiénés Alapítvány ismét a torz 

látást okozó „részeg szemüveggel” aratott sikert, hiszen viselésével kihívást jelentett egyszerű 

feladatokat is megoldani. A Tiszta Jövőért Alapítvány partyszerviz előadása pedig a biztonságos 

szórakozásról szólt. 

  

 

Változatos programmal készültek az Ifjúsági Elsősegélynyújtók, a Közért Egyesület, a H52 

Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, a Medáliák Egyesület, és a Török Pál utcai Adna Café közösségi 

kávézó, ahol alkohol nélkül szórakozhattak a fiatalok.  

A FEGYIÖK tagok eközben gofrival, palacsintával és üdítővel kínálták a közönséget. A 

fesztiválon fitness edzésen és hip-hop táncórán is részt lehetett venni, a kerületi Ejtőernyős klub 
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pedig szárazföldi prezentációt mutatott be. Interaktív programokra is lehetett nevezni, mint a 

közösségi golf, de gombfocizni és rappelni is lehetett Színész Bobbal. A henna és pólófestés 

mellett az aktív mozgásra vágyókat ping-pong, csocsó, rodeó bika, eurobungee, 3D karika, 

bungee run, óriás teke, szumó birkózás és élő csocsó várta, az egyik legnagyobb szenzáció pedig 

a helikopter szimulátor volt.  

A változatos programokat kínáló Feri Feszt bemutatta, hogy az önpusztító élet helyett mennyi 

szépség, érték, tartalmas időtöltés áll az ifjúság rendelkezésére – melyeket csak észre kell venni 

és élni velük. A kortársakkal, barátokkal együtt pedig mindig könnyebb a jó irányba mozdulni, 

csak nyitott szemmel kell járni.  

    

3. AIDS Ellenes Küzdelem Világnapi rendezvény - 2016. december 01. 

 

A világban 1988 óta ezen a napon, december 1-jén különböző nyelven, különböző eszközökkel 

tesznek annak érdekében, hogy a korábbi hárító és elhatárolódó gondolkodásmód együttérzéssé 

és tudatos, megelőző magatartássá váljon.  

Az FMK-ban 300 fő középiskolás diák vett részt a világnapi rendezvényen, ahol civil 

szervezetek szolgáltatásainak bemutatkozására (információs kiadványok, ismertetők, totók, 

interaktív játékok, kézműves foglalkozások, anonim AIDS szűrés) került sor.    

A színházteremben Dr. Simich Rita, az Országos Tisztiorvosi Hivatal munkatársa általános 

tudnivalók mellett az AIDS veszélyeiről tartott előadást, majd a Fórum Társulat interaktív 

improvizációs színháza adott elő rögtönzött jeleneteket a nézőtéren ülő fiatalok bevonásával a 

fiatalok társas kapcsolatairól.  

Az FMK aulájában a Vöröskereszt, a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, az Esélyek Háza, a 

Sex Educatio Alapítvány, a Patent Egyesület és a Drog - Stop standjainál nyílt lehetőség totók, 

játékok, interaktív ismertetők révén ismeretszerzésre. A rendezvényen 60 fő vett részt anonim 

AIDS szűrésen. A Budapesti Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, a „Szerelem - Hűség - 

Felelősség” tárlatvezetéssel, csoportfoglalkozásokkal segítettek eligazodni a tizenéveseknek a 

szerelem, szexualitás, társas kapcsolatok, valamint az ezekkel járó veszélyek megelőzése terén.  

A Semmelweis Egyetem Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete által megtartott  

interaktív foglakozások teljes körű képet adtak a HIV fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókról, a 

megelőzés tudatos módjairól, a fiatalokra leselkedő veszélyekről, valamint az életmódbeli 

kihívásokról.  

A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány „a Vírus nyomában” 

címmel szervetett interaktív vetélkedőt hat középiskolás csapat részére,  Andics Attila 

pszichológus az    „ Akarsz  róla beszélni?”szexualitás és a társas kapcsolatok témájában tartott 

csoportfoglalkozást az érdeklődő diákoknak.  

 

 

 

KEF működés mellett végzett prevenciós tevékenység 

 

1.Prevenciós foglalkozások 

 „K+K+K+K - Közlekedés, Környezet, Kábítószerek, Korosztályos veszélyei” címmel interaktív 

egészségnevelő, szemléletformáló prezentáció tartására a drogokról 120 percben (Klobusitzky 

György egyetemi mestertanár előadásában) került sor az alábbi intézményekben:  

- Közgazdasági Politechnikum és Gimnázium  (50 fő)  2016.február 04. 

- BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája (150fő) 2016.február 05. 

- BGSZC Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (90 fő) 2016.február 10. 

- Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (90 fő) 2016.február 12. 
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- BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma (300 fő) 2016.március 23.                                                                                              

- BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma (120 fő) 2016.december 14. 

- Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium (150 fő) 2016.december 20.   

                                    

 „Szívdobbanás. Hogy érzed magad a párkapcsolatodban?” címmel foglalkozás megtartására 

került sor (Mag Anna egészségnevelő-Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály és Kormos Piroska szociálpedagógus  - H52 Ifjúsági Iroda és 

Közösségi Tér vezetésével) az alábbi intézményekben:   

- BGSZC Harsányi János Szakgimnáziuma (200 fő) 2016. február 17., 24., március 30., 

  április13.  

- BGÉSZC Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (70 fő)   

  2016. április 14., 28., május 26., június 09.   

 

 „Tolerancia, környezettudatosság, egészséges életmód,” címmel foglalkozás megtartására került 

sor (Mogyoró Krisztina, Haluska Diána, Kormos Piroska  szociálpedagógusok - H52 Ifjúsági 

Iroda   és Közösségi Tér vezetésével) az alábbi intézményekben: 

- Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium (90 fő) 2016. október 14. 

 - Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (50 fő) 2016.  

   április 22., 30. 

  

„Mit tudunk az alkoholról, az alkoholizmusról, figyelmeztető jelek, segítségnyújtási 

lehetőségek” foglalkozás megtartására került sor (Kormos Piroska szociálpedagógus -H52 

Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns FESZGYI, Lovizer Dániel 

felépülő Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány vezetésével) az 

alábbi intézményekben: 

- BGÉSZC Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (90 fő) 2016. március  

  16., 31. 

- BGÉSZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma (30 fő) 2016.április 20. 

 

„Sport  - zene - tánc” foglakozások megtartására került sor a Roma Kulturális és Sport  IX. 

Közhasznú Egyesület szervezésében heti 3 alkalommal 3 órában a Vendel Tornacsarnokban ( 65 

fő) és a Tűzoltó u. 23. szám alatti klubhelyiségben (30 fő ) részvételével. 

 

„Egészséges én-kép, egészséges gondolkodás” önismereti foglalkozás megtartásra került sor a  

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Térben 20 fő részére (2016. március 19., április 02., 16.) Panyi 

Ágnes mentálhigiénikus és Kormos Piroska szociálpedagógus vezetésével. 

 

„Designer drog robbanás” címmel foglalkozás megtartására került sor (Dávid Ferenc - Kék Pont 

Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány vezetésével) az alábbi 

intézményekben:  

- FMK (200 fő) 2016. május 05. (kerületi középiskolások részvételével) 

- Corvinus Egyetem (31 fő) 2016. május 05.     

- Képző és Iparművészeti Szakgimnázium (51 fő) 2016.október 13. 

 

Szenvedélybeteg szülők kamasz és fiatal felnőtt gyermekeinek csoportfoglalkozása  

Lovizer Dániel felépülő Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, 

addiktológiai konzultáns, Kormos Piroska szociálpedagógus vezetésével H52 Ifjúsági Iroda és 

Közösségi Térben 8 fő részére heti rendszerességgel 2016. február 01-től december végéig. 

A csoport célja volt, olyan vezetett önsegítő csoport létrehozása, ahol a szenvedélybeteg 

családban élő fiatalok (15 év felettiek) beszélhettek nehézségeikről, megélhették, hogy a 

foglalkozás ideje alatt róluk volt szó. A foglakozásokon gyakorlatok és feladatok segítették, 

hogy megteremtődjön a közös nyelv, a közös gondolkodás az alkoholproblémáról az alábbi 

témák mentén: társfüggő gyermeki szerepek, alkoholizmus, diszfunkcionálisan működő család, 
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helyes hozzátartozói hozzáállás, szerhasználat. A tagok ezáltal egy  segítő, támogató közeget 

találtak a csoportban, ami 2017-ben is tovább folytatódik. 

„Érzelmek birodalma” nyitott csoport foglalkozás megtartására került sor a FESZGYI Írisz Klub 

szervezésében Kiss Zoltánné mentálhigiénés munkatárs  és Kováts Tibor addiktológiai 

konzultáns vezetésével minden csütörtökön 13.00 órától OPAI-ban (Nyírő Gyula Kórház - 

Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Addiktológiai Osztály,Dr. Petke Zsolt PhD 

osztályvezető főorvos) -  15-20 fő szenvedély betegek részvételével. A csoport együttműködésre 

ösztönözte a tagokat. A foglalkozásokon különféle érzelmeik csapdájáról beszéltek, melyek 

a szenvedélybetegségre jellemzőek. A csoport tagjai közben jobban megismerték érzelmeiket, 

hiedelmeiket, játszmáikat, a visszaesés jeleit.  

„Szükség van- e a változásra?” interaktív kiscsoportos foglalkozásra került sor  a FESZGYI Írisz 

Klub szervezésében Pál Anna szociális munkás és Kováts Tibor addiktológiai konzultáns 

vezetésével minden szerdán 15.00 órától Neurológiai Klinika Semmelweis Egyetem, Általános 

Orvostudományi Kar, Krízis és Addiktológiai Osztályán ( Dr. Szily Erika osztályvezető főorvos) 

3-12 fő szenvedély betegek részvételével. A csoporton a szenvedélybetegségből a felépüléshez 

szükséges változásokról esett szó.  

 

 

2. Drogszemét gyűjtése  
 

2016-ban heti 2 alkalommal a Közterület Felügyelet 4 munkatársa végezte a drogszemét  

gyűjtését a Septox Kft-vel megkötött szerződés alapján. A Kék Pont Drogkonzultációs Központ 

és Drogambulancia Alapítvány ingyenes képzést tartott a gyűjtést végzők részére. A gyűjtés a 

közterületeken, parkokban és a szakmai szervezetek által bejelentett területeken történt. Közép-

Ferencváros volt a legszennyezettebb, a nyári időszakban 50 fecskendőt gyűjtöttek össze. Fontos 

feladat volt a lakosság informálása a gyűjtésről, a Ferencváros újság, a 9.tv által, a honlapokon 

keresztül felhívás készült a lakosság felé.  

                                              

   

Összegzés, javaslatok  

 

A 2015. évben elfogadott Ferencvárosi Drogellenes Stratégia és az éves cselekvési terv alapján 

végezze a KEF szakmai munkáját. Folytatódjanak a megkezdett és sikeres szakmai programok. 

Az újonnan szervezett programoknál elvárás, hogy lehetőség szerint a KEF tagok közötti 

szorosabb együttműködéssel, több szervezet és intézmény összehangolt közös munkájával 

jöjjenek létre. 

 

 


