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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 

irányadóak a jelenleg hatályos 80/2013. (X. 16.) „Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020” 

elnevezésű országgyűlési határozatban foglaltak.  A KEF a 2017. 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 drogok (kábítószerek) fogyasztásával összefüggő 

problémák megelőzését, valamint szakszerű holisztikus, mentálhigiénés szemléletű kezelését.   

 

A KEF 2017-ban végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót az 1. sz. melléklet 

tartalmazza, amit a KEF tagság a 2018. január 29. napján tartott ülésén tárgyalt és egyhangúan 

elfogadott. 

 

 

 

Budapest, 2018. február 06. 

 

 

 

 

        Kállay Gáborné s.k. 

          alpolgármester 
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1. sz. melléklet 

 

Beszámoló a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  

2017. évi működéséről  

 

 

Megvalósított célok 

 

A KEF összhangot teremtett a mentálhigiénével, drog-prevencióval foglalkozó, illetve a 

kábítószer és egyéb szenvedély betegségeket kezelő szervezetek, intézmények munkájában, és 

ezzel összefüggésben a különböző szakmai és módszertani szemléletmódok harmonizálására 

törekedett. A KEF prevenciós szemlélete az egészség megőrzésére, egészségtudatos magatartás 

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

csökkentésére, súlyosbodásának megelőzésére irányult, valamint együttműködési 

megállapodások kötésére más KEF szervezetekkel. 

 

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: 

 

2017.01.30. 

     -    Beszámoló a KEF 2016. évi tevékenységéről 

- KAB-KEF-16-A pályázat aktualitásai 

- Kik azok a „Józan babák”?; Oberth József programvezető előadása 

2017.02.27. 

- Együttműködési megállapodás tervezete a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórummal 

- Józanság- és felépülés központú fordulat a hazai addiktológiában; Nyírő Gyula Kórház- 

Dr. Petke Zsolt előadása 

 2017.03.28. 

- Együttműködési megállapodás aláírása a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórummal 

- BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság drogellenes tevékenysége; Ámán András r. 

alezredes, kapitányságvezető előadása 

      -    Az egészségügy és a civil szervezetek együttműködési lehetőségei a drog- és  

           alkoholprobléma kezelésében; Dr. Eörsi Dániel háziorvos előadása 

 

2017.09.25. 

- KEF 2017. II. félévi programjai 

- Együttműködési megállapodás tervezete a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal 
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- Egészséges Mű-Hely projekt, Műhely Líceum Alapítvány és a Zöld Kakas Líceum 

bemutatása; Braun József elnök előadása 

 

2017.10.16. 

- Együttműködési megállapodás aláírása a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal 

- Emberbarát Alapítvány bemutatása; Bereczki Sándorné elnök előadása 

 

A Józsefvárosi és a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal történő együttműködési 

megállapodások aláírásának elsődleges célja volt (mivel a drogprobléma nem szűnik meg az 

egyes kerületek határainál), hogy olyan együttműködés, összefogás szülessen a KEF szervezetek 

között, aminek segítségével hatékonyabb küzdelmet lehet folytatni a kábítószer fogyasztás 

veszélyei ellen, a fiatalok pedig egészségesen, kábítószermentesen nőhetnek fel.  

 

Pályázati tevékenység  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Intézet pályázati 

támogatásai: 

 

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

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

támogatásban részesült, megvalósítása 2017. januárjától 2017. júniusáig történt az alábbiak 

szerint:  

1.  KEF szakmai kerekasztal nap, szakmai műhely szervezése (2017. április 26-27-28.). 

2.  Párbeszéd-műhely foglalkozások tartása havi 1 alkalommal 2017 júniusáig, ezzel is 

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

3.  KEF ülések tartása, tematikus téma interaktív előadásban történő feldolgozása 5 

alkalommal: 

-  Kik azok a „Józan babák”?;  Oberth József programvezető előadása 

- Józanság- és felépülés központú fordulat a hazai addiktológiában?; Dr. Petke Zsolt 

előadása- Nyírő Gyula Kórház  

- Az egészségügy és a civil szervezetek együttműködési lehetőségei a drog- és 

alkoholprobléma kezelésében; Dr. Eörsi Dániel háziorvos előadása  

- Egészséges Mű-Hely projekt, Műhely Líceum Alapítvány és a Zöld Kakas Líceum  

bemutatása; Braun József elnök előadása 

- Emberbarát Alapítvány bemutatása; Bereczki Sándorné elnök előadása 

 

A KAB-KEF-17-A-25956 pályázat „A kerületi drogellenes stratégia középtávú cselekvési terv 

végrehajtásának facilitálása” címmel 2017. októberében  került beadásra és 1 millió Ft 

támogatásban részesült, megvalósítása 2018. 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 szakmai kerekasztal nap, szakmai műhelytalálkozó  

    2017. április 27-28.                

A rendezvénnyel erősíteni kívántuk a szolnoki és a ferencvárosi KEF közötti jó szakmai 

kapcsolatot, tapasztalatcserét. Ennek megvalósításához kétnapos, külső helyszínen megvalósuló 

szakmai műhelytalálkozót - szakmai kerekasztal napot terveztünk, ami mindkét KEF tagsága 

számára erősítette az egymás iránti elköteleződését.   
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A két KEF számára egy gyakorlat orientált, személyes hangvételű, aktív délelőttöt terveztünk, 

ahol a tagok egymás megismerése mellett a saját szervezetük bemutatása és az eddigi programok 

ismertetése mellett, adott, tematikusan felépített struktúra szerint dolgoztak. Cél volt, hogy a jó 

gyakorlatok hangsúlyt kapjanak, a két szervezet egymástól tanácsot, ötletet, segítséget kérhessen, 

ami további együttműködések forrása lehet. A fókusz mélységét segítette a korábbi KEF szakmai 

programok belső munkájának folyamata, amelyben helyt kapott a mentálhigiénés szemlélet, 

valamint a segítők segítésének alapelve. A műhelymunkában jelen volt az egyéni stressz 

megküzdési technikák fejlesztése a pozitív pszichológia eszköztárával.  

      Arra kerestük a választ, hogy hogyan állítható a pozitív pszichológia és annak alaptételei az 

érzelmi intelligencia fejlesztésének szolgálatába. Ez a tudás, megélés és tapasztalat kettős célt ért 

el, közvetlenül a KEF-et alkotó szakemberek egyéni és közösségi együttműködését erősítettük az 

erőforrások stabilizálásával, megerősítésével. Közvetett célként pedig megjelent a szemlélet a 

segítők kliensekkel végzett munkájában is 

 

2. FERI FESZT Prevenciós Nap és Diákmunka Börze - 2017. 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 

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

szerek használata helyett pozitív szenvedélyeik legyenek. A kerületi fiatalok kötetlen formában 

kaptak tájékoztatást és útmutatást a korosztályukat érintő kérdésekkel kapcsolatban, egyúttal 

alternatívákat kínáltunk fel a nyári szünidő tartalmas eltöltésére. Ezt többek közt sportolási 

lehetőségek és diákmunka-börze segítette. A rendezvény egy előadással kezdődött a 

színházteremben, ahol a diákok egy szórakozóhely hangulatába csöppentek: a kivetítőn „buli 

fotókból” készült válogatás forgott, közben hangos diszkózene szólt, a dj-pultnál pedig maga az 

előadó, Klobusitzky György (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 

mestertanára) tartotta meg a „Közlekedés, környezet, kábítószerek korosztályos veszélyei” című 

másfélórás, stand-up-szerű előadását, amely a fiatalok nyelvén, interaktívan, pörgősen, sok 

zenével szólt a célközönséghez. Az előadáson szó esett a diszkó balesetekről, a droghasználatról, 

a szelfizés veszélyeiről. Az FMK kertjében felállított sátrakban, standokon civil szerveztek 

várták az érdeklődő diákokat. Ki lehetett próbálni többek közt az óriás tekét, az élő csocsót, az 

aerobunget, a szumót, az íjvadászatot, a rodeó bikát, vagy a helikopter- és kerékpár-szimulátort. 

Lehetett továbbá beszélgetni a drog-prevencióval foglalkozó alapítványok képviselőivel, 

ismerkedni a 15 diákmunka-szövetkezet nyári ajánlatával. 

Az ötödik alkalommal megrendezett Feri Feszt népszerűségét bizonyítja, hogy minden eddiginél 

több civil szervezet képviseltette magát, a látogatók száma pedig közel hatszázra nőtt. 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.  

 

Dzsembuli éjszakai röplabda est szervezése a Közgazdasági Politechnikumban (2017. március 

24.) és a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumban (2017. október 20.). Ezekkel a 

rendezvényekkel a FEGYIÖK sikerrel szervezett olyan aktív szabadidős programot, mely 

alternatívát nyújtott a péntek esti bulizás helyett és az egészséges életmód és a biztonságos 

szórakozás jegyében történt. A rendezvényen mindkét alkalommal 150 fő vett részt. 

 

2017. április 18-án került sor a Föld Napjához kapcsolódóan a „Fogadjunk örökbe egy 

parkot” rendezvényre a Haller parkban. 220 kerületi diák szabadította meg az eldobált 
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hulladékoktól Középső-Ferencváros legnagyobb zöld területét. A „Fogadjunk örökbe egy 

parkot” elnevezésű program a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) 

egyik önkéntes vállalása, amelyben arra tettek ígéretet, hogy gondját viselik egy kiválasztott 

közterületnek. A diákok az egész parkot végigfürkészték, és összeszedték az eldobált 

hulladékokat. A kétórás akció során több mint 50 zsák szemét gyűlt össze. 

 

    

3. AIDS Ellenes Küzdelem Világnapi rendezvény - 2017. december 01. 

 

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 az AIDS 

veszélyeiről tartott előadást, majd az Itt és Most 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, IFELORE 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, és a Pápai Páriz Országos Egésznevelési 

Egyesület csoportfoglalkozásokkal segítettek eligazodni a tizenéveseknek a szerelem, 

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

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.  

 

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:  

- BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája (150fő) 2017. január 20. 

- Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium (150 fő) 2017.január 31.   

- BGSZC Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (180 fő) 2017.február 30., 

  december 15. 

- Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (90 fő) 2017.február 12. 

- BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma (400 fő) 2017.március 31.                                                                                              

- BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma (150 fő) 2017.december 19. 

 

A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér munkatársai által az alábbi témájú foglalkozások 

kerületek megtartásra: 

- iskolai mulasztások, függőségek  

  Kosztolányi Dezső Általános Iskola (12 fő) 2017.04.26 

- erőszak, zaklatás az iskolában  

  József Attila Általános Iskola (19 fő) 2017.03.16.  

  Kosztolányi Dezső Ált. Iskola (18 fő) 2017.03.29. 

- internet veszélyei  

  József Attila Általános Iskola (16 fő) 2017.03.30.  

  Kosztolányi Dezső Általános Iskola (37 fő) 2017.04.06., 05.11.  

- szexuális felvilágosítás  
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  József Attila Általános Iskola (22fő) 2017.04.06. 

- egészséges táplálkozás  

  Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (60 fő) 2017.09.29. 

- közösségfejlesztés, önismeret 

  József Attila Általános Iskola (11 fő) 2017.03.28. 

  Kosztolányi Dezső Ált. Iskola (96 fő) 2017.03.09.,23,.29. 

                                                                        10.13.  

                                                                        11.14.,16.,30. 

                                                                        12.12. 

 „Érzékenyítés, szenvedélybetegekkel szembeni előítéletek. Egyéni és kollektív felelősség” 

címmel foglalkozás megtartására került sor (Pelbát Gergely pszichológus - Kék Pont 

Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány vezetésével) a Zöld Kakas 

Líceumban 20 fő részére 2017. november 29-én. 

FESZGYI Írisz Klub Felépülő Szenvedélybetegek Nappali Ellátójának szakma programjai: 

„Érzelmek birodalma” nyitott csoport foglalkozás megtartására került sor 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 

közreműködésével) 20-25 fő szenvedélybeteg részvételével. A foglalkozásokon a kliensek 

különféle érzelmeik csapdájáról beszéltek, melyek a szenvedélybetegségre jellemzőek. Cél volt, 

hogy a csoporton résztvevők jobban megismerték érzelmeiket, hiedelmeiket, játszmáikat, a 

visszaesés jeleit. A csoport arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a kórházat elhagyva folytassák 

az önismereti munkát, érzelmeik felismerését és kezelését.  

 „Szükség van-e a változásra?” interaktív kiscsoport-foglalkozás megtartására került sor  Pál 

Anna szociális munkás és Kováts Tibor addiktológiai konzultáns vezetésével minden szerdán 

15.00 órától a SOTE Neurológiai Klinikájának Krízis és Addiktológiai Osztályán ( Dr. Szily 

Erika osztályvezető főorvos közreműködésével) 3-12 fő szenvedélybeteg részvételével. A 

csoporton a szenvedélybetegségből a felépüléshez szükséges változásokról esett szó. 

Tájékoztatást adtunk a betegségről, annak következményeiről, szövődményeiről, és a 

felépüléshez vezető lehetséges beteg-utakról. 

12 alkalmas veszteség feldolgozó csoport indult azok számára, akik elakadtak ezen az úton, vagy 

éppen szeretnék átélni azt, hogy van egy hely, ahol szabad beszélni a veszteségeinkről. A 

részvevők a foglalkozásokon feltehették azokat a kérdéseiket, melyeket máshol nem mertek, ahol 

megélhették azt, hogy nincsenek egyedül. Közeli szeretteik, párkapcsolatuk, eddigi életformáik, 

életterük elvesztése életük legtöbb fájdalommal járó változásai közé tartoztak. A kétségbeeséstől 

hosszú és nehéz út vezet az elfogadásig és a megvigasztalódásig. Ezt az utat próbálták meg 

együtt bejárni a foglalkozásokon. 

12 alkalmas autogén tréning szervezésre is sor került. Az autogén tréning eljárás lehetővé tette a 

stressz kontrollálását. Ez a módszer lehetővé tette, hogy a kliensek (rendszeres gyakorlással) a 

testi és pszichés működésüket aktuális céljaiknak megfelelően képessé váltak szabályozni – ez 

elősegítette, a visszaesés megelőzését. 
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2. Pedagógus továbbképzés 

 

2017. november 13-16-ig tartottuk meg a VIII. és a IX. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórumok (KEF) első közös rendezvényét. A 2017 áprilisában aláírt együttműködés részeként 

megvalósuló négynapos, akkreditált pedagógiai műhelymunkában mindkét városrész 

pedagógusai részt vehettek. Az „Életvezetési ismeretek és készségek” című, 40 órás pedagógus-

továbbképzés célja az ismeretbővítésen túl, az iskolai alapú megelőzési tanterv és 

kézikönyvsorozat feldolgozása volt, amely a sajátélményes tanulás által kívánta elérni a 

szemléletváltás elősegítését.  

 

3. Drogszemét gyűjtése  
 

2017-ban heti 2 alkalommal a Közterület Felügyelet 2 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. Fontos 

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

keresztül felhívás készült a lakosság felé, valamint tájékoztatás a társasházak közös képviselői 

felé.  Összesen 29 db fecskendőt, tűt találtak az alábbi területeken: Haller parkban és a Gát, 

Viola, Thaly Kálmán, Mester, Toronyház, Lobogó, Epreserdő utcákban.  

                                              

   

Összegzés, javaslatok  

 

A KEF szakmai munkáját a 2015. évben elfogadott Ferencvárosi Drogellenes Stratégia és az 

éves cselekvési terv alapján végezte. Kiemelten fontos, hogy továbbra is folytatódjanak a 

megkezdett és sikeres szakmai programok. Az újonnan szervezett programok pedig lehetőségek 

szerint a KEF tagok és KEF szervezetek közötti szorosabb együttműködéssel, több szervezet és 

intézmény összehangolt közös munkájával jöjjenek létre. 

 

 


