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Tisztelt Miniszter Úr! 

A Magyar Közlöny december 29-i számában megjelent a Nemzeti Drogellenes stratégia 2016. 
év végéig szóló szakpolitikai programja (2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozat), rövidebben a 
drogstratégia cselekvési terve. A szakma a 2009-ben elfogadott, majd az életbe lépésének 
évében visszavont Drogstratégia óta várja azt az akciótervet, amiből láthatja, hogy a 
drogterület egészét érintő szűkülő forrásokat mire szándékozik elkölteni az állam. Az eltelt idő 
alatt több tervezetet is kaptunk véleményezésre – rendszerint pár napos határidővel – de a 
most elfogadott cselekvési terv jelentős visszalépést mutat a korábbi változatokhoz képest és 
szakmai szervezetek javaslatai sem jelennek meg benne, ezen túlmenően alapvető 
beavatkozási területek maradtak ki a dokumentumból.   

A korábbi verziókkal szemben a Szakpolitikai Program jelenlegi formája nem rendel az egyes 
tevékenységekhez forrásokat és a megvalósításukat mérni képes indikátorokat, így az egész 
dokumentum érvényessége, végrehajthatósága, értékelhetősége kérdéses. A 2013-ban 
hatályba lépett Nemzeti Drogellenes Stratégiában az Országgyűlés többek között arra kérte fel 
a kormányt, hogy: 

„kormányzati szakpolitikai programokban gondoskodjék − a mindenkori költségvetési 
lehetőségek figyelembevételével − a megállapított feladatok és célkitűzések megvalósításának 
mérhető indikátorokat is magában foglaló eszközrendszeréről, a szükséges eszközökről és azok 
felhasználásáról. Gondoskodjék továbbá arról, hogy a központi költségvetés tervezése során 
az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői vegyék figyelembe a Nemzeti 
Drogellenes Stratégiában meghatározott célokat” 

Ennek megfelelően a hatályos Nemzeti Drogellenes Stratégia kimondja: 

„A Nemzeti Drogellenes Stratégia rövid távú megvalósítási menetrendjét a stratégia 
elfogadását követően kidolgozandó szakpolitikai program tartalmazza. A szakpolitikai program 
biztosít lehetőséget az egyes részterületeknek az ágazati prioritások, a felelősök, a források és 
a határidők megfogalmazására.” illetve „A Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósítását célzó 
feladatok a későbbiekben jóváhagyandó szakpolitikai programok tervezési szintjén fognak 
véglegesedni a felelősök, a források és a határidők megjelölésével.” 

Ehhez képest – és a korábbi, véleményezésre küldött verziókkal szemben – a programpontok 
többsége csupán általános célokat tűz ki konkrétumok helyett és a programpontok 
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teljesülésének mérhetőségére (nyomonkövetés/monitorozás) nem találni hozzárendelt 
eszközöket és forrásokat. Korábbi észrevételeink nagyrészt épp a források elosztására 
irányultak, ezeknek változása az elfogadott programban láthatatlanná, ellenőrizhetetlenné 
vált, így nem is számon kérhető. 

A régen várt cselekvési program ebben a formában a szakmai szervezetek véleménye szerint 
nem alkalmas egy szakmaterület egésze fejlesztési irányainak meghatározására. Az 
addiktológia területén dolgozó szakmai ernyőszervezetek felajánlják szakmai tudásukat, 
kapcsolatrendszerüket, tapasztalataikat egy valódi Szakpolitikai Program kidolgozása céljából, 
egyben jelzik, hogy a legközelebbi jövőben sürgető szükségét látják annak, hogy Miniszter 
úrnak a szakmai ernyőszervezeteknek 2012. június 15.-én kelt levelében történt felajánlása 
valóban megvalósuljon, amikor azt írta: „szívesen tekintem át Önökkel (…) a kábítószerügy 
kormányzati helyének és feladatainak kérdéseit a többi szenvedélybetegséggel kapcsolatban 
is. Bízom benne, hogy hamarosan megkezdhetjük ezeket a megbeszéléseket!” Sajnos erre az 
azóta eltelt időben többszöri megkeresésünkre sem került sor, pedig a területre vonatkozó 
rendkívüli költségvetési megszorítások és tisztázatlan szakmapolitikai fejlemények ezt 
nagymértékben szükségessé tették volna és tennék most különösen is.   

Tisztelettel várjuk egy mihamarabbi megbeszélés időpontjára teendő javaslatát is lehetőség 
szerint magába foglaló visszajelzését:  

 

Budapest, 2016. január 26.  
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