1036/2002. (IV. 12.) Korm. határozat
a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program
rövid és középtávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati
feladatokról
A Kormány a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról
szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat 2. pontjában foglalt - rövid és középtávú - feladatok végrehajtására a
következő határozatot hozza:
1. A Kormány fontosnak tartja, hogy teljes és valós mérőszámokkal rendelkezzen a hazai kábítószerhelyzet
mértékének alakulásáról, nagyságáról, tényleges összetevőiről. Ennek érdekében
a) felkéri az érintett minisztereket, hogy szervezzenek kutatásokat és folytassanak adatgyűjtést arra vonatkozóan,
hogy az egyes korosztálycsoportok milyen mértékben és milyen típusú kábítószereket fogyasztanak. A
közoktatásban és a felsőoktatásban tanulók körében szervezett felméréseket - a változások nyomon követése
érdekében - rendszeres időközönként felül kell vizsgálni és meg kell ismételni. A felmérések előkészítésébe és
elkészítésébe be kell vonni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a MOBILITÁS Nemzeti
Drogmegelőzési Intézet munkatársait;
Felelős:

Határidő:

ifjúsági és sportminiszter
(egyben a koordinációért is)
belügyminiszter
egészségügyi miniszter
igazságügyminiszter
honvédelmi miniszter
szociális és családügyi miniszter
oktatási miniszter
2003. június 30.
a közoktatásban és a felsőoktatásban először:
2003. december 31.
azt követően minden év december 31.

b) felkéri az oktatási minisztert, hogy készíttessen felmérést a közoktatási intézményekben alkalmazott prevenciós,
egészségfejlesztő programokról, azok elterjedtségéről. E feladatával összefüggésben az oktatási miniszter tekintse át
a prevenciós programok megvalósulásának nemzetközi tapasztalatait, és a magyarországi sajátosságokat figyelembe
véve hasznosítsa azokat az iskolai egészségfejlesztési programok kialakítása során.
Felelős:
Határidő:

oktatási miniszter
ifjúsági és sportminiszter
2002. augusztus 31.

2.
3. A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a fiatalok kellő számú és minőségű egészségfejlesztő,
illetve drogprevenciós programok által megfelelő tudással rendelkezzenek a kábítószerek használatának káros
következményeiről. Ennek érdekében
a) felhívja az érintett minisztereket, hogy dolgozzanak ki átfogó, ágazatra vonatkozó - az oktatási intézmények
keretein kívül megvalósítandó - drogprevenciós, illetve egészségfejlesztő programokat, és gondoskodjanak azok
gyakorlati alkalmazásáról. A programoknak le kell fedniük az ifjúság, valamint a veszélyeztetett csoportok lehető
legszélesebb körét, így
- a közoktatásban és a felsőoktatásban résztvevőket,
- az iskolából kimaradókat,
- a munkanélküli fiatalokat,

- más pszichoszociális okból veszélyeztetetteket,
- terhes anyákat és kábítószerfüggő újszülötteket,
- HIV és a fertőző májgyulladás szempontjából veszélyeztetett kábítószer-használókat,
- egyéb pszichiátriai problémákkal küzdőket,
- hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítő fiatalokat,
- a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben fogva tartottakat.
Felelős:

Határidő:

ifjúsági és sportminiszter
(egyben a koordinációért is)
belügyminiszter
egészségügyi miniszter
gazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
igazságügyminiszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
oktatási miniszter
szociális és családügyi miniszter
a feladat kidolgozására a költségvetési tervezéshez szükséges mértékben:
2002. augusztus 31.
a feladat megvalósítására: 2003. június 30.

b)
4. A Kormány egyetért azzal, hogy a kábítószer-problémakör kezelésével foglalkozó szakembereknek teljeskörűen
továbbképzésekben, speciális képzésekben kell részesülniük. Ennek érdekében az érintett tárcák megfelelő támogatás
biztosításával segítsék elő a képzési rendszerek megvalósulását. Meg kell határozni a képzési rendszerek formáit,
szervezeti kereteit. Ezek főként a serdülő- és fiatalkor problémáival foglalkozó szakemberek képzésére
vonatkozzanak:
- szociális és gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek,
- lelkészek (börtönlelkészek) és egyházi munkások,
- iskolai drogkoordinátorok,
- kortárs támogatók, kortárs támogatók képzőinek,
- honvédség egészségnevelőinek,
- pártfogók, rendvédelmi szakemberek képzése.
Felelős:

Határidő:

belügyminiszter
honvédelmi miniszter
igazságügyminiszter
oktatási miniszter
szociális és családügyi miniszter
egészségügyi miniszter
ifjúsági és sportminiszter (a koordinációért)
képzési rendszerek áttekintésére:
2002. augusztus 31.
képzések megvalósítására először:
2003. szeptember 30.
azt követően folyamatos

5.
6. A Kormány kiemelten fonfosnak tartja a kábítószer-fogyasztás veszélyének fokozottan kitett zenés
szórakozóhelyek, diszkók drogfogyasztás szempontjából történő biztonságosabbá tételét. Ezért felhívja az érintett
minisztereket, hogy vizsgálják felül a zenés szórakozóhelyek és a diszkók működési engedélyezési eljárásának
hatályos jogi szabályozását, illetve a működési engedéllyel rendelkező egységek rendszeres ellenőrzésének
megvalósulását. A felülvizsgálat megállapításaira figyelemmel hajtsák végre a hatályos jogi szabályozás szükséges
változtatásait.

Felelős:
Határidő:

gazdasági miniszter
belügyminiszter
felülvizsgálatra: 2002. augusztus 31.
jogszabály-módosításra: 2002. október 31.

7. A Kormány a kábítószer-probléma eredményesebb kezelése, illetve az érintett korosztály minél pontosabb
felvilágosítása érdekében szükségesnek tartja a témával foglalkozó információs (megelőzési) kiadványok, oktatói
kézikönyvek, segédkönyvek kellő példányszámban történő kiadását, médiaesemények számának növelését. Ezért
felhívja az érintett minisztereket, hogy - országos lefedettségi szinttel - dolgozzák ki az információs kiadványok és a
médiaesemények kiadásának, illetve támogatásának lehetőségeit és feltételrendszerét.
Felelős:

Határidő:

ifjúsági és sportminiszter
(és a koordinációért is)
oktatási miniszter
szociális és családügyi miniszter
honvédelmi miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
a támogatás lehetőségei és feltételrendszere kidolgozására a költségvetési
tervezéshez szükséges mértékben:
2002. augusztus 31.
a feladat megvalósítására: 2002. december 31.

8. A Kormány egyetért azzal, hogy a kábítószer-fogyasztók kezelésének, egészségügyi, illetve szociális
támogatottságának társadalmi és szakmai elfogadottságát növelni kell. Az ún. segítő spektrum hatékonyabb és
eredményesebb működésének érdekében ki kell dolgozni az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek közötti
együttműködés jogi és finanszírozási kereteit.
Felelős:
Határidő:

egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
pénzügyminiszter
a finanszírozási keretek kidolgozására a költségvetési tervezéshez szükséges
mértékben:
2002. augusztus 31.
a feladat megvalósítására: 2002. december 31.

9. A Kormány fontosnak tartja, hogy a kábítószer-fogyasztók egészségügyi ellátása, hatékonyabb kezelése
megvalósuljon. Ennek érdekében meg kell oldani a detoxikáláshoz és a terápiához szükséges gyógyszerek
törzskönyvezését, valamint a társadalombiztosítás általi - költséghatékonysági vizsgálatot követő - finanszírozását.
Felelős:
Határidő:

egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
2002. december 31.

10. A Kormány egyetért azzal, hogy a kábítószer-használók - különösen a szociálisan veszélyeztetett helyzetben
lévők - kábítószer-használatának csökkentése, továbbá az általuk főként a kábítószer-fogyasztásuk finanszírozása
érdekében elkövetett bűncselekmények számának csökkentése érdekében szociálpolitikai eszközök alkalmazására is
szükség van. Ennek keretében meg kell teremteni a pénzügyi, illetve a jogi feltételeket védett szállások, védett
munkahelyek, illetve az egyes célcsoportokra speciálisan irányuló reintegrációs programok megvalósítása érdekében.
Felelős:
Határidő:

szociális és családügyi miniszter
igazságügyminiszter
pénzügyminiszter
programok kidolgozására: 2002. augusztus 31.
fejlesztések támogatásának megvalósítására:

2003. december 31.
11. A Kormány egyetért azzal, hogy a hajléktalanok közötti kábítószer-használat csökkentése, illetve az
egészségügyi ártalmak kezelése érdekében a hajléktalanokat ellátó intézményrendszeren belül speciális ellátás
biztosítása szükséges. Ezért felhívja a szociális és családügyi minisztert, hogy - a pontos adatok és a szükséges
információk beszerzése érdekében - készíttessen felmérést a hajléktalanok kábítószer-használatának jellemzőire,
elterjedtségére vonatkozóan, továbbá biztosítsa a hajléktalanok rehabilitációs intézményeiben speciálisan a
kábítószer-használók férőhelyeinek bővítését 10 intézményben 150 férőhellyel, valamint készítse elő a hajléktalanok
átmeneti szállására vonatkozó kapacitásbővítési programot 20 intézményben 200 férőhellyel, illetve rehabilitációs
programok megvalósítását 30 intézményben.
Felelős:
Határidő:

szociális és családügyi miniszter
felmérések elkészítésére: 2002. december 31.
fejlesztések támogatásának megvalósítására:
2004. június 30.

12. Annak érdekében, hogy a kábítószer-használókkal foglalkozó civil, önkormányzati, állami szociális, illetve
egészségügyi intézmények egységes szakmai protokollt kövessenek, továbbá működésük széles szakmai
konszenzuson alapuljon, a Kormány szükségesnek tartja, hogy az említett szervezetek, intézmények - a szakmai
követelményekhez igazodva - törekedjenek saját belső minőségügyi rendszerük kidolgozására, működtetésére és
folyamatos fejlesztésére.
Felelős:
Határidő:

egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
2002. december 31.

13. A Kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy a kábítószer-használókkal foglalkozó szakemberek részére széles
alapképzési lehetőség álljon rendelkezésre. Ezzel összefüggésben dolgozzák ki az érintett miniszterek annak a
feltételrendszerét, hogy a graduális (orvos, pszichológus, gyógyszerész, szociális munkás, ápoló, diplomás ápoló,
védőnő, rendvédelmi szakemberek, pártfogók) képzés során speciális, a kábítószer-problémák bemutatásával és
kezelési alternatíváival kapcsolatos külön modulok kerüljenek beépítésre a tanrendbe. Szükséges kidolgozni és a
gyakorlatban megvalósítani az egyes képzési formák közötti átjárhatóság feltételrendszerét.
Felelős:

Határidő:

oktatási miniszter
egészségügyi miniszter
igazságügyminiszter
belügyminiszter
szociális és családügyi miniszter
a feltételrendszer kidolgozására a költségvetési tervezéshez szükséges mértékben:
2002. augusztus 31.
a feladat megvalósítására: 2002. december 31.

14. A Kormány kiemelt feladatnak tekinti az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek fenntartásában
működő kezelő és ellátó intézmények kapacitásának szükség szerinti növelését. Ennek során az alábbi ellátási
formák fejlesztése indokolt:
a) növelni kell az ún. megkereső programok számát, melyek segítenek a kábítószer-fogyasztók felkutatásában,
segítő kapcsolat fenntartásában, továbbá terápiára motiválásukban;
Felelős:
Határidő:

egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
honvédelmi miniszter
2003. december 31.

b) az ártalomcsökkentő módszerek (pl. telefonszolgálatok, tanácsadás - ahol sok tűhasználó kábítószer-élvező
tartózkodik -, tűcsereprogramok) jelentős fejlesztése indokolt;

Felelős:
Határidő:

egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
honvédelmi miniszter
2003. december 31.

c) régiónként legalább egy fenntartó (helyettesítő) kezelési centrum létrehozása, továbbá kórházi detoxifikációs és
addiktológiai részleg, valamint az igényeknek megfelelő kapacitású gyermek-addiktológiai részleg kialakítása
szükséges. Ehhez kapcsolódva megyénként szükséges a kábítószer-problémákkal küzdő betegek kezelését végző
drogambulanciák kialakítása, valamint az ambuláns ellátást nyújtó addiktológiai szakrendelések továbbfejlesztése;
Felelős:
Határidő:

egészségügyi miniszter
2003. június 30.

d) az érintett tárcák dolgozzák ki a kábítószer-használók és hozzátartozóik számára szociális, jogi, munkavállalási
és megelőzési-felvilágosítási ügyekben segítséget nyújtó konzultációs központok országos hálózata kiépítésének és
működtetésének programját, figyelemmel elsősorban a már működő (mentálhigiénés, tanácsadó stb.)
intézményekhez kapcsolt lehetőségeire;
Felelős:
Határidő:

ifjúsági és sportminiszter
szociális és családügyi miniszter
2002. augusztus 31.

e) szükséges a több hónapos ellátást nyújtó ún. "hosszúterápiás és rehabilitációs intézmények" duplájára, összesen
500 férőhelyre történő - országos szinten teljes területi lefedettséget biztosító - fejlesztése. Ehhez kapcsolódva
növelni kell az egykori kábítószer-használók számára egészségügyi vagy szociális intézmény keretében nyújtható, a
reszocializációra irányuló szolgáltatásokat; továbbá támogatni kell - a civil szervezetek bevonásával - az általuk
létrehozott önsegítő csoportok szerveződését;
Felelős:
Határidő:

egészségügyi miniszter
szociális és esaládügyi miniszter
program kidolgozására: 2002. augusztus 31.
fejlesztések támogatásának megvalósítására:
2003. június 30.

f) kiemelt figyelmet kell fordítani a HIV és hepatitisz vírussal fertőzött kábítószer-használók, illetve az egyéb
pszichiátriai problémákkal küzdő kábítószer-fogyasztók (kettős diagnózis, komorbiditás) ellátására; számukra
speciális, változatos (bentfekvéses, ambuláns, utógondozó, közösségi pszichiátriai és rehabilitációs) intézményi
kezelést kell biztosítani. Ugyancsak szükséges a terhes nők és drogfüggő újszülöttek számára különleges programok
létesítése.
Felelős:
Határidő:

egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
program kidolgozására: 2002. augusztus 31.
fejlesztések támogatásának megvalósítására:
2003. június 30.

15. A Kormány kiemelten fontosnak tartja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
rendelkezéseinek érvényesülését - és a szabályrendszernek az Európai Unió normáihoz igazítását - az ellátó
intézményrendszerbe bekerülő kábítószer-használó vonatkozásában. A fentiek megvalósulása érdekében a 20 főnél
kevesebb adatkezelőt foglalkoztató kezelőhelyeken is létre kell hozni a kezelőhelyi adatvédelmi felelős intézményét,
továbbá jogszabályi szinten kell meghatározni működésének feltételeit, hatáskörét. Ehhez kapcsolódóan az Európai
Uniós elvárásokhoz igazodva az egészségügyi adatgyűjtési rendszer indokolt módosítása szükséges.
Felelős:

egészségügyi miniszter

Határidő:

belügyminiszter
honvédelmi miniszter
igazságügyminiszter
ifjúsági és sportminiszter
2003. március 31.

16. A Kormány fontosnak tartja, hogy a kábítószer-problémával küzdő fogva tartottak is megfelelő kezelésben,
szabadulásukat követően pedig utógondozásban, megfelelő minőségű reszocializációban és ellátásban részesüljenek.
Ennek érdekében felkéri az igazságügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a megfelelő jogi
szabályozás megvalósulására annak érdekében, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben kerüljön kialakításra
speciális elvonó, továbbá terápiás részleg. Ezzel összefüggésben ki kell dolgozni és általános gyakorlattá kell tenni a
büntetés-végrehajtási intézményben lévő, illetve az onnan szabaduló fogva tartottak számára megfelelő kezelési - és
társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében - reszocializációs, reintegrációs utógondozói programokat.
Biztosítani kell a nem büntetés-végrehajtási intézetben (katonai büntetés-végrehajtási intézetben, rendőrségi
fogdában, javítóintézetben fogva tartott kábítószer-használók, illetve a pártfogó felügyelet alatt álló kábítószerhasználók) szakirányú ellátását, kezelését, illetve a speciális programokban való részvételi lehetőségét is. A
Kormány fontosnak tartja továbbá annak biztosítását is, hogy a gyógyult, illetve fenntartó kezelés alatt álló szabaduló
fogva tartott szociális célprogram keretében részesüljön támogatásban lakhatási feltételei megteremtése
szempontjából.
Felelős:

Határidő:

igazságügyminiszter
belügyminiszter
egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
programok kidolgozására: 2002. augusztus 31.
megvalósításra: 2003. június 30.

17. A Kormány kiemelt fontosságúnak tartja a fiatalkorú bűnelkövető kábítószer-használók kezelését,
reintegrációját. Ennek érdekében létre kell hozni speciális programokat a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási
intézeteiben, valamint a javítóintézetekben lévő, továbbá a pártfogó felügyelet alatt álló kábítószer-használók
számára. Ennek érdekében szükséges a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét ellátó hivatásos pártfogók
létszámfejlesztése és képzésük támogatása.
Felelős:
Határidő:

igazságügyminiszter
egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
programok kidolgozására: 2002. augusztus 31.
megvalósításra: 2003. június 30.

18. A Kormány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a határőrizeti szervek és a vámőrség szervei minél
hatékonyabb és eredményesebb módszerekkel és eszközökkel akadályozzák meg a kábítószerek, illetve az
előállításukhoz szükséges vegyi anyagok Magyarországra történő illegális behozatalát, illetve az országon történő
átszállítását.
a) Ennek érdekében szükségesnek tartja mindkét szervezetnél a szakemberek számának megfelelő mértékű
növelését 2003-ban, és ezzel párhuzamosan megfelelő szintű és minőségű képzésüket, rendszeres továbbképzésüket.
Továbbá meg kell teremteni a pénzügyi feltételeket a szükséges speciális technikai felszerelések (tesztkészletek,
laboratóriumi háttér fejlesztése) biztosításához, az eszközállomány rendszeres frissítéséhez, illetve nagyobb számú
kábítószer-kereső kutya beszerzéséhez, kiképzéséhez és tartásához.
Felelős:
Határidő:

belügyminiszter
igazságügyminiszter
pénzügyminiszter
2003. december 31.

b) A Kormány kiemelt fontosságúnak tartja a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott gyártásához használt
egyes vegyi anyagok forgalmának monitorozása legális ellenőrzéséhez a szakmai szövetségekkel való

megállapodást, és ezen keretek között egyéb, ECOSOC határozatokkal megállapított, úgynevezett szűkített
monitoring jegyzéken szereplő újabb vegyi anyagok forgalmának monitorozását.
Felelős:
Határidő:

gazdasági miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
2002. augusztus 31.

19. Az illegális kábítószerpiac felszámolása érdekében, továbbá azért, hogy a kábítószer-kereskedelemből
származó pénzeszközök "tisztára mosásának" lehetősége, és mindezekkel összefüggésben az erőszakos és vagyon
elleni, illetve a kábítószerrel való visszaéléssel összefüggő bűncselekmények száma fokozatosan csökkenjen, a
Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy
a) a rendőrség bűnüldözési munkája - ezen belül kiemelten a kábítószerek illegális kereskedelmének,
forgalmazásának megakadályozása érdekében folytatott tevékenysége - eredményességének növelése érdekében a
probléma kezelésére dolgozzon ki egy konkrét intézkedési tervet, továbbá hozza meg a szükséges intézkedéseket a
megfelelő szervezeti változások - kellő létszámbővítés melletti - megvalósítása, a szakemberek képzésének
fejlesztése, a rendvédelmi szervek technikai és tárgyi feltételeinek (különösen a diagnosztikai azonosítási háttér)
fejlesztése, erősítése, aktualizálása vonatkozásában;
Felelős:
Határidő:

belügyminiszter
program kidolgozására: 2002. augusztus 31.
megvalósítására: 2003. június 30.

b) valósítsák meg a rendvédelmi szervek képzési rendszerében a felsőfokú képzés keretén belül a kábítószerbűnözés, illetve bűnüldözéssel kapcsolatos ismeretanyagok egységesítését, továbbá a legújabb nemzetközi
ismereteknek a tananyagba történő beépítését.
Felelős:
Határidő:

belügyminiszter
oktatási miniszter
2002. augusztus 31.

20. A Kormány fontosnak tartja, hogy országos szinten egységessé váljon a kábítószer-problémával kapcsolatos
orvos szakértő tevékenység. Ezért felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a kábítószer-függőség
megállapítása egységes szakmai szempontrendszerének a kialakításáról.
Felelős:
Határidő:

egészségügyi miniszter
belügyminiszter
igazságügyminiszter
2002. december 31.

21. A Kormány szükségesnek tartja a kábítószer-fogyasztás szűrésének területén az igazságügyi laboratóriumok
decentralizálásának és minőségkontrolljának megvalósítását, továbbá a laboratóriumok technikai színvonalának - az
EU elvárásainak megfelelő mértékű - emelését, szinten tartását.
Felelős:

Határidő:

belügyminiszter
igazságügyminiszter
egészségügyi miniszter
honvédelmi miniszter
pénzügyminiszter
felülvizsgálatra: 2002. augusztus 31.
megvalósításra: 2003. június 30.

22. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített
Nemzeti Stratégiai Programról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozattal összhangban a hazai kábítószer-probléma
visszaszorításának elősegítése érdekében alakítsanak ki - a média lehetőségeit is kihasználva - olyan kommunikációs
stratégiát, mely kifejezi a Kormány kábítószer-megelőzéssel kapcsolatos prioritásait, és egyben hatékony választ ad a

kábítószer-fogyasztás terjedésére. Ez a kommunikációs stratégia az alapvető ismeretek rendszerszerű terjesztése
mellett felhívja a figyelmet a kábítószerek veszélyeire, a pozitív életmintákra és értékválasztásokra, az ellátórendszer
elérhetőségére és lehetőségeire, illetve a jogi szabályozás következményeire.
Felelős:
Határidő:

ifjúsági és sportminiszter
érintett miniszterek
2002. augusztus 31.

23. A Kormány felkéri az ifjúsági és sportminisztert, hogy a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében
készített Nemzeti Stratégiai Programról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozatban foglaltaknak megfelelően
koordinációs tevékenységével járuljon hozzá a kijelölt feladatok megvalósulásához.
Felelős:
Határidő:

ifjúsági és sportminiszter
folyamatos

24. A Kormány elismerve a határozatban foglalt feladatok végrehajtásának kiemelt fontosságát, felhívja az érintett
minisztereket, hogy a 2003. évre vonatkozó költségvetési törvény előkészítése során - a költségvetési irányelvekben
megfogalmazott prioritásokkal, illetve egyéb elvárásokkal összhangban - tervezzék a határozatban megjelölt
feladatok megvalósításához szükséges forrásokat.
25. Ez a határozat a közzétételét követő 5. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a kábítószerprobléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló előterjesztésről, az azzal
összefüggésben szükséges jogalkotási feladatokról és a végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről szóló 2161/2000.
(VII. 11.) Korm. határozat.

