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Ügyiratszám: Kp/942-2/2015/XII.   

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

határozat felhatalmazása alapján jött létre 2004-ben. A jelenleg hatályos 80/2013. (X. 16.) OGY 

határozattal került elfogadásra a kábítószer-probléma kezelése érdekében a Nemzeti Drogellenes 

Stratégia 2013-2020.  

 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumoknak (továbbiakban: KEF) a 2014-es évben ennek 

szellemében kellett ellátniuk feladataikat.  

 

Budapest Főváros IX. kerületében a KEF célja olyan együttműködési rendszer kialakítása, amely 

a legális és az illegális drogokkal (kábítószerekkel) összefüggő problémák megelőzésének, 

valamint szakszerű holisztikus, mentálhigiénés szemléletű kezelésének a legfontosabb terepe. 

   

A KEF szakmai tevékenységét ennek szellemében végezte 2014-ben. Az erről szóló beszámolót 

az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. február 13. 

 

 

 

  

 

        Kállay Gáborné s.k. 

          alpolgármester 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

Beszámoló a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  

2014. 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: Formanek Gyula alpolgármester 2014. augusztus 31-ig    

             Kállay Gáborné alpolgármester 2014. november 01-től.              

- Társelnök: Barna Erika addiktológiai konzultáns 

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

 

A KEF  három  munkacsoportban végezte munkáját:  

- prevenciós munkacsoport 

- kezelés-ellátás és rehabilitációs munkacsoport 

- bűnmegelőzési és közbiztonsági munkacsoport. 

 

 Hat  KEF ülés megtartására került sor: 

 

2014.02.18. 

     -    Tájékoztató a KAB-KEF-13 pályázatról              

- Javaslatok a JAT-hoz kapcsolódó KEF tevékenységekről 

- Személyiségfejlődés és drogos karrier (Komáromi Éva addiktológiai szakpszichológus 

előadása) 

 

2014.03.18. 

     -    Esély Közösségi Egyesület és a Közért  Egyesület tevékenységének bemutatása 

- Tájékoztató a KAB-KEF-13 pályázat megvalósításáról és a KAB-KEF-14 pályázatról 

- Javaslatok a József Attila Terv I. ütem városrehabilitációs projekthez kapcsolódó KEF 

tevékenységekről 

- A fiatalkori alkoholizmus tendenciái, a rohamivás jelensége, a női alkoholizmus 

          (dr. Bodrogi Andrea pszichiáter előadása) 

 

2014.04.15. 

- Az új drogstratégia tervezetének bemutatása 
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- Tájékoztató a József Attila Terv I. ütem keretében meghirdetésre került „Min-projekt” 

pályázati eljárásról 

- Kamaszkori viselkedési addikciók (Dr. Demetrovics Zsolt szakpszichológus előadása) 

 

 

2014.05.13. 

- FESZGYI Írisz Klub tevékenységének bemutatása 

- A kerületi drogstratégia véleményezése 

- Önsegítő mozgalmak Ferencvárosban (Nagy Zsolt addiktológiai konzulens előadása) 

 

2014.05.27. 

- A kerületi drogstratégia véleményezése 

 

2014.11.19.    

- KEF tisztújítás, KEF elnök bemutatkozása 

- A kerületi drogstratégia véleményezése 

 

 

Pályázati tevékenység 

A KAB-KEF-13-13797 pályázat a „Ferencvárosi drogstratégia készítése és a KEF működési 

támogatása a tagság érzékenyítésén keresztül” címmel 2013. októberében került beadásra és 650 

ezer Ft támogatásban részesült.  A pályázat megvalósítása 2014. első félévében történt. Az új 

drogstratégia tervezetének elkészítése, valamint a KEF tagság részére szakmai előadássorozat 

megszervezése történt a KEF üléseknél ismertetett témákban, amelyeket a kerületi ESPAD 

kutatás, szükségletfelmérés eredményei alapján javasoltunk. Így olyan ismeretterjesztő 

előadásokra, majd moderált beszélgetésekre került sor, amely hozzájárult a KEF működésének 

intenzívebbé tételéhez, a tagság tudásának elmélyítéséhez a különböző addiktológiai témákban. 

 

A KAB-KEF-14-2-19080 pályázati támogatásból párbeszéd-műhely foglalkozássorozta indult el 

(7 alkalom) a KEF szakemberek részére, amely 2015.áprilisáig tart. Ennek érdekében olyan 

párbeszéd-műhelyeket terveztünk, amelyek alkalmával az oktatási intézmények képviselői, a 

szociális és az egészségügyi ellátórendszer szakembereivel, a segítő civil szervezetek 

munkatársaival együtt, saját gyakorlataikból hozott, konkrét eseteken modellezve igyekeznek 

egymásnak problémamegoldó javaslatokat tenni. A párbeszéd műhelyek vezetésére nem kerületi 

szakembert kértünk fel, akinek szakmai kompetenciája és elfogulatlan hozzáállása egyaránt 

hozzájárulhat ahhoz, hogy támogató légkörben folyó, és valamennyi érintett szempontjait 

figyelembevevő, valódi konszenzusok szülessenek. 

 

     Rendezvények 

 

1. KEF szakmai Nap- 2014. május 15.  
 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft. Oktató Központjában került megrendezésre 

a IX. kerületi házi-, gyermek-, iskola-, fogorvosok, védőnők részére. 

Az „Új pszichoaktív szerek, epidemiológiai becslések, fertőző betegségek, ellátásszintek”cimmel  

tartott előadást Prof. Dr. Rácz József.  
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Az előadás során az alábbi területek ismerték meg a résztvevők: 

 kábítószer használati trendek Magyarországon: az ópiát korszak vége, 

 a szerváltás folyamata, 

 új pszichoaktív szerek jogi szabályozása - C lista, 

 főbb szercsoportok: szintetikus kannabinoidok, fenetilaminok (katinonok), piperazinok, 

triptaminok - tünetek és a beavatkozás lehetőségei, 

 drogbetegek ellátási szintjei az egészségügyben és a szociális ellátásban,  

 az új pszichoaktív szerek okozta egészségügyi-szociális ellátásbeli új kihívások. 

 

 

 

2. FERI FESZT drogprevenciós nap - 2014. június 11.  

 

A Ferencvárosi Művelődési Központ parkjában 600 fő általános- és középiskolás diák vett részt a 

rendezvényen a Kábítószer Ellenes Világnap alkalmából. 

A fesztivál célja volt a középiskolás diák számára a biztonságos szórakozás népszerűsítése. A 

fesztivál programja a droghasználat társadalmi és kulturális problémáival foglalkozó interaktív 

előadással kezdődött, mely videók, meghökkentő képek segítségével tárta  fel a drogfogyasztás 

egyéni és közösségi veszélyeit.  

 

A szabadtéri színpadon fellépőket és produkciókat láthattak, játékokkal, bemutatókkal és 

izgalmas beszélgetésekkel a diákok. A mini fesztivál ideje alatt a diákok civil szervezetek által 

szervezett foglalkozásokon vettek részt, ahol a droghasználat egyéni, társas és társadalmi 

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

szenvedélybetegségek kialakulásának okairól és a kezelés lehetőségeiről.   

A diákok a nap során az alábbi programokon vettek részt:  

- kerekasztal beszélgetés az éjszakai szórakozásról, 

- divatbemutató –a  biztonságosabb nyári fesztivál öltözetek, 

- tombola show - a nyeremények a biztonságosabb fesztiválozás és szórakozás eszközei, 

- szabad mikrofon - Színész Bobbal és diákok közreműködésével, 

- „Funktasztikus” koncert, 

- tematikus sátrak programjai: stencil pult – póló és hennafestés, street art eszközök 

bemutatása, kézműves foglalkozások,    

- KRONODROG prevenciós kiállítás megtekintése,  

- sport foglalkozások: frizbi, tollas, ping-pong, csocsó, darts. 

 

A kerületi középiskolák tanárai és a  KEF tagok a „Megváltozott szórakozás és droghasználati 

szokások a középiskolás korosztálynál” címmel Radnai Fruzsina pszichológus előadását 

hallgatták meg, majd  az ezt követő kerekasztal beszélgetésen  a drogmegelőzés határairól, 

kereteiről, a megváltozott droghasználatról kaptak átfogó képet.  
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3. AIDS Ellenes Küzdelem Világnapi rendezvény - 2014. december 01. 

 

A Ferencvárosi Művelődési Központban 370 fő középiskolás diák vett részt a világnapi 

rendezvényen, ahol civil szervezetek szolgáltatásainak bemutatkozására (információs 

kiadványok, ismertetők, totók, interaktív játékok) is sor került.   

 

A kerületi középiskolások három előadást hallgattak meg és 5 workshopon vettek részt: 

Előadások: 

- „Kell-e félnünk az AIDS betegségtől?” Dr. Szlávik János főorvos (Egyesített  

 Szent  István és Szent László Kórház),       

- “ Csak a Te döntésed! A vírus nem válogat!”-  Dr. Simich Rita (Országos    

Egészségfejlesztési Intézet) 

- „Drog helyzet van”- Dr. Zacher Gábor (Állami Egészségügyi Központ) 

   Workshopok: 

  - „ A vírus nyomában” - interaktív vetélkedő  

  - „ Szerelem  - Hűség – Felelősség” kiállítás  

  -  Kreatív műhely: pólófestés, szerepjáték, AIDS  totó, E-bug.eu játék 

  - „ Akarsz  róla beszélni? a szexualitásról és a társas kapcsolatokról   

  -„ A kamaszkor kiHÍVásai”                    

 

 

Drogprevenciós tevékenység 

1. Drogprevenciós előadás 

Klobusitzky György egyetemi mestertanár előadásában került sor a „K+K+K+K - Közlekedés, 

Környezet, Kábítószerek, Korosztályos veszélyei” címmel interaktív egészségnevelő, 

szemléletformáló prezentáció tartására  a drogokról 120 percben, az alábbi intézményekben:  

2014.03.06. Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (120 fő), 

2014.03.24. Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (150 fő),                            

2014.04.16. Szent István Közgazdasági Szakközépiskola (200 fő), 

2014.05.10. Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (120 fő), 

2014.05.19. Harsányi János Szakközépiskola (300 fő),                          

2014.05.28. Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola (300 fő), 

2014.11.14. Harsányi János Szakközépiskola (80 fő), 

2014.12.10. Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (150 fő).                              

                                

JAT pályázatból: 

2014.01.31. Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola (50 fő),                                                                                                    



 7 

2014.02.06. Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (71 fő),                                      

2014.02.12. Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános (100 fő). 

                                           

2.  Éjszakai ping-pong foglalkozás  

 

 A Közért Egyesület szervezésében 2014 szeptemberében indult az éjszakai ping-pong 

foglalkozás péntekenként 18-24 óráig. A prevenciós programok célja, a tartalmas szabadidő-

eltöltés elősegítése, alternatíva nyújtása a problémás élethelyzetű fiatalok számára, hogy a drog-

használattal vagy egyéb életvezetési problémákkal összefüggő, azokból adódó ártalmaikat 

minimalizálják.  

A bizalom, a kötődés, a közösségi tudat kialakítására építették a programot. A résztvevők ( 15 

fő/alkalom) azon kerületi fiatalok közül kerültek ki, akiknek péntek estéi általában utcai 

csellengéssel, sok esetben alkohol vagy drogfogyasztással telnek. Az Egyesület számukra 

nyújtott tartalmasabb szabadidős elfoglaltságot. A 2015. május végéig tartó foglalkozásokat egy 

munkatárs és két kortárs-segítő vezeti. 

 

3. Kortás-segítő képzés 

 

A „Fiatalok a fiatalokért kortárssegítő program” a kerületi középiskolások részére a Kortárs 

Segítő Műhely Alapítvány közreműködésével indult el, amely szervesen illeszkedik a Nemzeti 

Drogellenes Stratégia prioritásaihoz, és figyelembe veszi az egészségfejlesztés szélesebb 

rendszerét, prevenciós jellegét. 

Ez a képzés az önkéntes munkát is magában foglaló program, amely lehetőséget teremt az 

identitást kereső ifjúság részére a „jó irányú” felnőtté válásban. Célunk olyan kortárs segítők 

képzése (személyiségük erősítése) kerületünkben, akik képesek lesznek a problémás, 

veszélyeztetett, kallódó, fiatalok rejtett populációinak elérésére. 

A képzést elvégző fiatalok saját magukon kívül számos diáktársukon, barátjukon, ismerősükön, 

sors- és kortársukon tudnak segíteni. 

A képzés a 15-20 éves korosztályt célozza meg. Döntően nem elméleti ismereteket közvetít, 

hanem gyakorlatorientált, módszer-specifikus.  

 

Két tanfolyami képzés lebonyolítását terveztük 20-20 fő középiskolás diák részvételével.  Első 

képzés 2014. december 01.- 2015. február 28-ig, a második képzés 2015. március 01- 2015. 

május 30-ig tart. Egy képzési időszak 15 alkalom (4 óra/alkalom), hétfő és szerdai napokon 

15.00-18.30 óráig a Ferencvárosi Művelődési Központban.  

 

 

 

Összegzés, javaslatok  

 

A 2013. évi ESPAD kerületi kutatás alapján a 2014. évben elkészült Ferencvárosi drogstratégia 

tervezete elfogadásra kerüljön. 

Folytatódjanak a megkezdett és sikeres szakmai programok. Az újonnan kialakuló programok a 

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

intézmény összehangolt közös munkájával jöjjenek létre. 


