Tisztelt Kolléga!
A drogprobléma területen tapasztalható gyors változások és a rendkívül kevés
információ miatt sokunknak jelent problémát a drogfogyasztásban történő aktuális
folyamatok értelmezése. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy az a
kisszámú kutatás, ami mégis elkészül a témában, minél jobban hasznosuljon, hogy
annak eredményeire a tudományos közösség, illetve a területen dolgozók
biztonsággal támaszkodhassanak. Ennek azonban – az eredmények széles körű
disszeminálása mellett – feltétele az is, hogy az elkészült kutatások magas szinten
megfeleljenek
a
tudományos
kutatásokkal
szemben
támasztható
követelményeknek.
A civil-szakmai szervezetek (Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő
Szervezetek Szövetsége /MADÁSZSZ/, Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége
/MADRISz/, Magyar Addiktológiai Társaság /MAT/, Ártalomcsökkentők Szakmai
Egyesülete /ÁSSz/) által 2014. májusában létrehozott Kábítószerügyi Civil
Koordinációs Testület (KCKT) – melynek célja a hazai kábítószerhelyzet értékelése,
a szükséges szakmai állásfoglalások kialakítása, a hazai szakmai közélet, valamint
a drogszakma érdekképviselete – feladatának tartja a drogkutatások területén az
utóbbi évek legnagyobb volumenű vizsgálatának a tudományos kutatások
standardjai mentén és a terület szükségleteire való reflektivitás szempontjából
való értékelését.
Kérjük, segítse a KCKT munkáját azzal, hogy véleményezi a mellékelt kutatási
outputokat. Véleménye kialakítása során az alábbi, a tudományos munkák
lektorálása során szokásos szempontokat vegye figyelembe:
i. Tartalmaz-e eredeti, új tudományos eredményeket?
ii. A dokumentum alapját képező kutatás folyamata és megvalósítása megfelele a tudományos kutatások standardjainak?
iii. Megfelelő mintavételi és adatfelvételi eljárást alkalmaztak-e a kutatók?
iv. Megfelelő adatelemzési, statisztikai eljárásokat választottak-e a kutatók és
ezeket megfelelően alkalmazták-e?
v. A következtetések összhangban állnak-e az eredményekkel, illetve a
szakirodalmi előzményekkel?
vi. Megfelelő-e az anyag felépítése, szerkesztése? Követhető-e a kutatás
módszertana, az elemzések és az eredmények bemutatása?
vii. Megfelelő-e az ábrák, táblázatok alkalmazása? Adekvátak, szükségesek,
informatívak és áttekinthetőek-e az ábrák és táblázatok?
viii. Megfelelő-e mű stilizálása?
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A lektorálási folyamat során a szerzők nem ismerik meg a lektorok személyét.
A lektori vélemény elkészítésének határideje 2015. december 15. Sajnos a KCKT
igen alacsony költségvetésből gazdálkodik, így munkáját jelképes nettó 40.000 Fttal tudjuk honorálni.
Kérjük, mielőbb jelezze, hogy vállalja-e az anyag lektorálását!
Bízunk kedvező válaszában!

Budapest, 2015. november 20.

Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testületet
Kutatási munkacsoport
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