
A tiltott kábítószer-használat és -kereskedelem világszintű jelenség, amely az 
egészségre és a társadalmi stabilitásra egyaránt veszélyt jelent. A statisztikák 
tanúsága szerint körülbelül minden harmadik európai fiatal kipróbált már valamilyen 
tiltott kábítószert, és óránként legalább egy polgárunk hal meg kábítószer-
túladagolás következtében. A kínálat és a kereslet folyamatosan változó alakulása 
ugyanakkor állandó megfigyelést és dinamikus reagálást tesz szükségessé.

A független, tudományos alapokon nyugvó információ létfontosságú forrás, amely 
hozzásegíti Európát ahhoz, hogy megismerhesse a kábítószer-probléma jellegét, 
és jobb válaszokat adjon. Ilyen körülmények között, az egyre terjedő kábítószer-
jelenséggel szembeszállva alapították meg 1993-ban a Kábítószer és Kábítószer-
függőség Európai Megfigyelőközpontját (EMCDDA). Az 1995-ös lisszaboni 
megnyitó óta a központ az EU decentralizált ügynökségeinek egyike. 

Az EMCDDA fennállásának célja, hogy az EU és tagállamai számára tárgyilagos 
áttekintést adjon az európai kábítószer-problémáról, és szilárd bizonyítékokkal 
támassza alá a kábítószerekről folyó vitát. A központ által biztosított adatok 
a döntéshozók számára lehetővé teszik, hogy a kábítószerrel összefüggő 
jogszabályokat és stratégiákat a megfelelő információk birtokában alkossák meg. 
Emellett a központ segíti a szakértőket és a területen dolgozó gyakorlati 
szakembereket a legjobb gyakorlatok és az új kutatási területek kijelölésében. 

Az ügynökség munkájában központi szerepet kap a kiemelkedő tudományos 
teljesítmény ösztönzése. Alapvető feladatának teljesítése érdekében, azaz hogy 
a kábítószerekre vonatkozóan megbízható, összehasonlítható információkkal tudjon 
szolgálni Európában, az EMCDDA kialakította az országok adatainak összehangolt 
összegyűjtéséhez szükséges infrastruktúrát és eszközöket. Ezeket az adatokat a 
nemzeti kábítószer adatgyűjtő központok (Reitox hálózat) továbbítják a lisszaboni 
ügynökséghez elemzés céljára, amelynek eredményeként különféle tájékoztató 
termékek jelennek meg, átfogó képet adva az európai helyzetről. 

Bár az EMCDDA figyelmének központjában mindenekelőtt Európa van, az 
információ és a szakértelem megosztása révén a világ más régióiban működő 
partnerekkel is együttműködik. Az európai és nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés a kábítószerek területén szintén központi szerepet játszik az 
ügynökség munkájában, mivel ez is hozzásegít a kábítószerekkel kapcsolatos 
globális jelenségek mélyebb megértéséhez. 

Az EMCDDA működésének alapelve szerint a hatékony drogstratégia alapja 
a megbízható információ. Bár maga az ügynökség nem tesz szakpolitikai 
javaslatokat, az általa készített elemzések, standardok és eszközök révén most már 
egyértelműen hatással van a döntéshozatalra.
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Az európai kábítószer-helyzet

Az EMCDDA legfontosabb kiadványa az európai kábítószer-jelenségről adott éves áttekintés, 
amely egy többnyelvű éves jelentéscsomag formájában jelenik meg. A jelentés alapvető 
fontosságú olvasmány a politikai döntéshozók, a kábítószerek területén dolgozó tudományos és 
gyakorlati szakemberek, illetve bármely érdeklődő számára, aki többet szeretne megtudni 
a kábítószerekkel kapcsolatos legfrissebb európai fejleményekről. 

Éves jelentés: a kábítószer-probléma Európában, áttekintés a kábítószer-jelenségről mintegy 
30 európai országban – www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, több mint 500 táblázat és grafikon az európai kábítószerhelyzetről
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, aktuális kérdésekről szóló éves beszámolók
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, több mint 30 ország kábítószer-helyzetéről szóló körkép
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Reitox nemzeti jelentések, az országos kábítószer-helyzetről szóló áttekintések
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

A kábítószer-helyzet megfigyelése 

A kábítószer-probléma jellegének és mértékének megismerése kulcsfontosságú követelmény 
a hatékony politikai döntéshozatalhoz és fellépéshez. Az EMCDDA megfigyelési módszerek és 
eszközök (pl. kulcsindikátorok) széles körét használja, amelyek az országok számára egyfajta 
„közös nyelvet” biztosítanak a kábítószer-jelenség értelmezéséhez. Az aktuális kábítószer-
helyzet megfigyelése mellett az EMCDDA éberen ügyel az új kábítószerekre és 
a társadalmunkra nézve potenciális jövőbeni veszélyt jelentő tendenciákra. Ezen a téren jogi 
eszközök és esettanulmányok segítségével aktív szerepet játszik a korai jelzőrendszerben és 
a kockázatértékelő tevékenységekben. 

A kábítószer-helyzet megfigyelése – www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Módszerek és eszközök – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Az új kábítószerek megfigyelése – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

Drug profiles – www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles

A kábítószer-problémára adott válaszok

A kábítószerrel összefüggő beavatkozások, a jogszabályok és szakpolitikák megfigyelése 
fontos része az EMCDDA munkájának. A központ a kábítószer-problémára adott válaszokról 
szóló európai áttekintés révén segíti az egyes országokat a tendenciák követésében és 
a megfelelő stratégiák kidolgozásában. Az ügynökség több mechanizmust is kidolgozott 
a válaszok elérhetőségének és jellegének bemutatására, valamint különféle eszközöket hozott 
létre ezek értékelésére. A bevált gyakorlatokról szóló portálja a megelőzés, a kezelés, az 
ártalomcsökkentés és a társadalmi reintegráció területén dolgozókat segíti, hogy 
a beavatkozások megtervezésekor tényeken alapuló döntéseket hozhassanak. 

Best practice portal, a bevált gyakorlatok példáinak bemutatására szolgáló portál, 
amely a beavatkozások színvonalának javítására kínál eszközöket
www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, online forrás a kábítószerrel összefüggő kezelések európai elérhetőségéről 
www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), hozzáférési pont a kábítószerekkel kapcsolatos európai 
jogszabályokról szóló információkhoz – eldd.emcdda.europa.eu

Nemzeti drogstratégiák és cselekvési tervek, fontos nemzeti dokumentumok gyűjteménye
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

Az EU drogpolitikai tevékenységei, az EU intézményei által a kábítószerek területén közzétett 
politikai dokumentumok online adatbázisa – www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Mit teszünk 

Reitox hálózat  

Az EMCDDA nem lenne teljes a Reitox, 
a kábítószerekkel és kábítószer-
függőséggel foglalkozó európai 
információs hálózat nélkül. A hálózat 
a 27 EU-tagállamban, a tagjelölt 
országokban, Norvégiában és az 
Európai Bizottságnál működő nemzeti 
kábítószerügyi megfigyelőközpontokból 
avagy „fókuszpontokból” áll. Ezek 
a szervek jelentik a legfontosabb 
információs kapcsolódási pontot az 
EMCDDA és a tagállamai között. 
Ebben a minőségben uniós szintű 
elemzés céljából a kábítószer-helyzettel 
kapcsolatos nemzeti információkat 
szolgáltatnak az ügynökség számára, 
belföldön pedig az EMCDDA 
„nagyköveteként” vannak jelen.

Reitox fókuszpontok

www.emcdda.europa.eu/about/partners/

reitox-network

© Kábítószer és Kábítószer-függőség 

Európai Megfigyelőközpontja, 2009

A sokszorosítás a forrás feltüntetésével engedélyezett.

Printed in Belgium

FEHÉR, KLÓRMENTES PAPÍRRA NYOMTATVA

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2009

2009 – 2 A/4 (21 x 29,7 cm) oldal

Hozzáférés az EMCDDA kiadványaihoz 

a publikációs adatbázison keresztül 

www.emcdda.europa.eu/publications  

Témánkénti keresés az EMCDDA információi 

között – www.emcdda.europa.eu/themes

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report
http://www.emcdda.europa.eu/stats/home
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation
http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles
http://www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
http://www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
http://www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
http://www.emcdda.europa.eu/publications
http://www.emcdda.europa.eu/themes
eldd.emcdda.europa.eu

