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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a szervezeti és működési szabályzata 

alapján évente beszámolót készít Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az adott évben végzett munkájáról. 

 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi feladatait, továbbá az általa koordinált 

programokat a mellékelt beszámoló tartalmazza. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 

  



Beszámoló a Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári 

Rendőrkapitányság kezdeményezésére a 207/2021. (VI. 30.) Kt. határozatban döntött a 

Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakításáról. 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) jogi személyiséggel nem 

rendelkező, tanácsadó, és egyeztető jellegű szakmai munkacsoport, amely bírósági 

bejegyzéssel és bejegyzett székhellyel nem rendelkezik, üléseit - a kihelyezett ülések 

kivételével - a dombóvári Városházán tartja. 

A Képviselő-testület a Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének Dr. 

Németh Tímea alpolgármestert, társelnökének Gábor Zoltánt - a Dombóvári 

Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetőjét – delegálta. 

A KEF kiemelt feladatai:  

 Adatok feltárása, helyzetértékelés, a szükséges feladatok feltérképezése. 

 A helyi drogstratégia elkészítése a drogprobléma kezelésére vonatkozóan. 

 Információ áramlás biztosítása. 

 Javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás számára.  

 A helyi erőforrások mozgósítása.  

 A helyi szereplők tevékenységének összehangolása.  

 A párhuzamosságok kiszűrése.  

 Az alulról jövő kezdeményezések támogatása.  

 A szolgáltatók hatékonyságának maximalizálása.  

 Kapcsolódás az országos programokhoz.  

 Visszacsatolás a helyi és országos szintekhez.  

 Szakmai ajánlóként az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való részvétel 

koordinálása és elősegítése.  

 Egyéb, a KEF által önállóan meghatározott feladatok.  

 

A KEF konkrét feladatait, éves munkatervét a 2021. október 22-i első ülésen maga 

határozta meg. A KEF ülése évente legalább négy alkalommal, lehetőleg negyedévente 

kerül összehívásra. Rendkívüli ülések, illetve eseti munkacsoportok szükség esetén 

összehívhatók.  

 

A KEF üléseiről összefoglaló emlékeztető készül, melynek összeállításáért a 

koordinátor és a titkár felelős.  

 

A résztvevők minden ülésen áttekintik az aktuális helyzetet a munkatervben 

meghatározotthoz képest, rögzítik a következő ülés tárgyalandó témáit. 

Az első ülésen a Fórum tagjai elfogadták a KEF szervezeti és működési szabályzatát, 

illetve az egyes tisztségek betöltésére javasolt személyeket. A tagok tájékoztatást kaptak 

a KEF működéséről, céljairól. 



Az Illyés Gyula Gimnázium részéről merült fel igény a tanulók korosztályába tartozó 

oktatók képzésére, illetve egy drogprevenciós előadás megtartására a szülők részére. 

A második ülésre 2022. január 26-án került sor, melyen a tagok tájékoztatást kaptak a 

2021-es évben a Dombóvári Rendőrkapitányságon kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények vonatkozásában indult eljárásokkal, valamint a térség drogprevenciós 

helyzetével kapcsolatban, továbbá arról, hogy mely esetekben indul büntető-, vagy 

szabálysértési eljárás, mit jelent az „elterelés”. 

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban megkezdődött a tanulók korosztályába 

tartozó – kortárs – oktatók képzésének szervezése. A program lényege, hogy 

középiskolás fiatalok tartanak előadásokat, segítenek hasonló korú társaiknak. 

Bemutatásra került az „Izland prevenciós modellje” program, Csullag Katalin az 

Egészségfejlesztési Iroda munkatársa ismertette ennek célját, lényegét.  

 

2022. február 23-án drogprevenciós előadást tartottak szülők részére a Dombóvári 

Művelődési Házban, melynek témája a kábítószer - és drogfogyasztás veszélyei a 

fiatalok körében, illetve a megelőzés lehetőségei voltak. A rendezvény vendége volt 

Dombrádi Zita szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns a Pécsi INDIT 

Közalapítványtól. Az előadás sikerét bizonyítja, hogy nem csak szülők, hanem diákok 

is képviseltették magukat, az oktató képzésre innen 6 fő jelentkezett. 

 

2022. évben a második ülésre április 20-án került sor, amikor az Illyés Gyula 

Gimnáziumban az oktatók képzésén résztvevő és sikeresen vizsgázó 16 diák ajándék 

pólót és a képzés elvégzéséről szóló tanúsítványt vehetett át. Az oktatásban részt vevő 

diákok sok hasznos információval gazdagodtak, a programról pozitív visszajelzések 

érkeztek. Az oktatók sok energiát fektettek a munkába, szüleik támogatták őket. 

A KEF tagjai megszavazták a Dél-Dunántúli Regionális KEF-hez történő csatlakozást. 

2022. június 14-én került sor a Kábítószer Ellenes Világnapi rendezvényre, melynek 

helyszíne a Dombóvári Művelődési Ház volt. A rendezvény meghívott vendége Dr. 

Szemelyácz János intézetvezető főorvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus az 

INDIT Közalapítvány szakmai vezetője volt, továbbá a Budapesti Rendőr-

főkapitányság munkatársai, valamint a TOXIKOMA című film főszereplője, Molnár 

Áron színész, aktivista. A rendezvényen bemutatkoztak az Illyés Gyula gimnázium 

oktatói, a Magyar Vöröskereszt vezetésével lehetőség nyílt elsősegély-nyújtó ismeretek 

elsajátítására is. Az rendezvény során a Művelődési Ház színházterme csaknem teljesen 

megtelt.  

A korábban kiírt „SZER-TELENÜL” című rajz-, vers- és esszéíró pályázat nyertesei a 

rendezvényen vehették át nyereményeiket.  

2022. szeptember 14-én tartotta a harmadik ülését a Fórum. A KEF-ben személyi 

változás történt, mivel a korábbi koordinátor, dr. Szemes Ádám távozott tisztségéből, a 

helyét Hosszú Sándor Gergely vette át, melyet a tagok egyhangúlag megszavaztak.  



Az ülésen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikuma részéről 

jelentkezett igény oktatók képzésére. A képzést a Dombóvári Rendőrkapitányság 

munkatársai október 12-én megkezdték. 

A tagok tájékoztatást kaptak az Elf Bar-ról (e-cigaretta) szóló oktatás folyamatáról, 

melyet a Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai tartottak meg a környék 

iskoláiban. 

 


