1129/2004. (XI. 24.) Korm. határozat
a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program 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 feladatok
végrehajtására a következő határozatot hozza:
1. A Kormány annak érdekében, hogy teljes és valós mérőszámokkal, ismeretekkel
rendelkezzen a hazai kábítószerhelyzet mértékének alakulásáról, nagyságáról, tényleges
összetevőiről
a) felhívja az érintett minisztereket, hogy szervezzenek összehangolt kutatásokat arra
vonatkozóan, hogy az egyes korosztálycsoportok milyen mértékben és milyen típusú
kábítószereket fogyasztanak, valamint látencia kutatásokat annak érdekében, hogy a
kábítószer-fogyasztási szokások változásai teljeskörűen nyomon követhetőek legyenek. 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 - többek között - az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Országos Addiktológiai Intézet, a
Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ és a MOBILITÁS Nemzeti
Drogmegelőzési Intézet munkatársait;
Felelős: ifjúsági, családügyi,
koordinációért is)
egészségügyi miniszter
oktatási miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatos

szociális

és

esélyegyenlőségi

miniszter

(egyben

a

b) felhívja az érintett minisztereket, hogy működjenek közre a kábítószer-probléma
visszaszorítása érdekében készített Nemzeti Stratégiával kapcsolatos adatgyűjtésben,
adatszolgáltatásban, az adatgyűjtő rendszerek fejlesztésében, különös tekintettel a
kábítószer-megelőzéssel, a monitorozással és az értékeléssel kapcsolatos információk
továbbítására;
Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi
koordinációért is)
egészségügyi miniszter
oktatási miniszter
belügyminiszter
igazságügy-miniszter
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter gazdasági és közlekedési miniszter
Határidő: folyamatos

miniszter

(egyben

a

c) felhívja az érintett minisztereket, hogy a rendelkezésükre álló lehetőségek
felhasználásával készíttessenek felmérést az országban lefoglalt kábítószerek és prekurzor
anyagok mennyiségéről. A kábítószer és prekurzor anyagokról szóló információgyűjtés
feleljen meg az ENSZ és az EU elvárásainak;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: évente folyamatos
d) felhívja az oktatási minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával készíttessen
felmérést a közoktatási intézményekben alkalmazott prevenciós, egészségfejlesztési
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: oktatási miniszter
egészségügyi miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
Határidő: kétévente, első alkalommal 2006. évben
2. A Kormány annak érdekében, hogy a kábítószer-használókkal foglalkozó szakemberek
részére széles alapképzési lehetőség álljon rendelkezésre, továbbá, hogy a kábítószerproblémakör kezelésével foglalkozó szakemberek teljes körű továbbképzésekben, speciális
képzésekben részesüljenek
a) felhívja az érintett minisztereket, hogy dolgozzanak ki arra vonatkozó támogató
rendszereket, hogy a graduális - felsőfokú - képzés, valamint továbbképzés során speciális,
a kábítószer-problémával foglalkozó - főként egészségfejlesztéssel és kábítószermegelőzéssel, illetve speciális esetekben kínálatcsökkentéshez kapcsolódó - külön modulok
kerüljenek a tanrendbe iktatásra. Ennek érdekében az érintett tárcák megfelelő támogatás
biztosításával segítsék elő a képzési rendszerek megvalósulását. Meg kell határozni a
képzési rendszerek formáit, szervezeti kereteit, meg kell valósítani az egyes képzési formák
közötti átjárhatóság feltételrendszerét. A kábítószer-használókkal foglalkozó szakemberek
részére szervezett képzésekben kapjanak helyet a foglalkozási rehabilitációval foglalkozó
szakemberek is.
Ezek főként a serdülő- és fiatalkor problémáival foglalkozó alábbi szakemberek képzésére,
továbbképzésére vonatkozzanak:
- orvosok, pszichológusok, gyógyszerészek, ápolók, diplomás ápolók, védőnők,
- szociális és gyermekvédelemmel, gyermekjóléttel foglalkozó szakemberek,
- lelkészek és egyházi munkások,
- szociális munkások, szociálpedagógusok,
iskolai
drogügyekért
felelős
koordinátorok
(pedagógus,
egészségnevelő,
iskolapszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök),
- kortárs segítők, kortárs oktatók képzése,
- a Magyar Honvédség drogprevenciót végző szakmai hálózata tagjainak képzése,
továbbképzése, illetve szinten tartó képzése (akkreditált és nem akkreditált képzési
programok keretében),
- pártfogó felügyelők, rendvédelmi szakemberek;
Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter (a koordinációért)

oktatási miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
egészségügyi miniszter
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
igazságügy-miniszter
Határidő: folyamatos
b) elrendeli azoknak a pedagógiai rendszereknek, módszereknek a fejlesztését, amelyek
iskolai alkalmazása hatékonyan elősegíti a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben
az egészségfejlesztéssel és ezen belül a kábítószer-fogyasztás megelőzésével
kapcsolatosan meghatározott fejlesztési célok megvalósítását;
Felelős: oktatási miniszter
egészségügyi miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
Határidő: folyamatos
c) felhívja az érintett minisztereket, hogy a kábítószerek tiltott gyártásához szükséges vegyi
anyagok felhasználásának hatékonyabb ellenőrzéséhez, monitorozásához - a kábítószerek
és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal
végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról szóló 272/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
alapján - illetékes hatóságaik útján a szakemberképzésre, az ismeretek rendszeres
bővítésére képzési, tájékoztatási tervet dolgozzanak ki a 2005-2006. évekre vonatkozóan,
összhangban más, ezt a célcsoportot érintő képzési programokkal.
Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
belügyminiszter pénzügyminiszter
egészségügyi miniszter
Határidő: a tájékoztatási terv kidolgozására:
2004. december 31.
a program megvalósítására:
2006 folyamán
3. A bűnmegelőzési feladatok eredményes végrehajtása érdekében a Bűnmegelőzési
Akadémiát be kell vonni a kábítószer-kereslet- és kínálat-csökkentés területéhez tartozó
továbbképzések megszervezésébe, továbbá közös képzéseket kell szervezni a kínálat- és
kereslet-csökkentés területén dolgozó szakemberek részére, a visszaélés kábítószerrel
bűncselekmény specialitásaiból, valamint a kábítószer-fogyasztó, függő bűnelkövető
sajátosságairól.
Felelős: belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő: 2005. december 31.
4. A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Honvédség, a belügyminiszter irányítása alá
tartozó szervek, a büntetés-végrehajtási szervezet és a vám- és pénzügyőrség szervei a
feladatkörükben minél hatékonyabb és eredményesebb módszerekkel és eszközökkel,

továbbá az együttműködés fokozásával akadályozzák meg a kábítószerek terjedését. Ennek
érdekében az érintett szervezeteknél a megfelelő mértékben növelni kell a szakemberek
számát, meg kell teremteni továbbá a speciális technikai felszerelésekhez, az
eszközállomány rendszeres frissítéséhez, több kábítószer-kereső kutya beszerzéséhez,
kiképzéséhez és tartásához szükséges pénzügyi feltételeket.
Felelős: honvédelmi miniszter
belügyminiszter
igazságügy-miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: 2005. december 31., azt követően folyamatos
5. A vámőrségnek és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szerveknek összehangolt
tevékenységgel kell megakadályozniuk a kábítószerek, illetve az előállításukhoz szükséges
vegyi anyagok Magyarországra történő illegális behozatalát, kivitelét, illetve az országon
történő átszállítását.
Ennek érdekében át kell tekinteni, hogy a kábítószerek tiltott gyártásához használt vegyi
anyagokkal végzett tevékenységek ellenőrzésére, monitorozására a kábítószerek és
pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal
végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról szóló 272/2001. (XII. 21.) Korm.
rendeletben meghatározott egyes hatóságoknál megfelelőek-e a szervezeti feltételek,
illetőleg milyen további intézkedések szükségesek az ez irányú tevékenységek
megerősítéséhez.
Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
egészségügyi miniszter
Határidő: az intézkedési terv elkészítésére: 2004. december 31.
a gyakorlati megvalósításra: 2005. szeptember 30.
6. A Kormány annak érdekében, hogy a fiatalok kellő számú és minőségű az
egészségfejlesztési, illetve drogprevenciós programok által közvetített információval
rendelkezzenek a kábítószerek használatának káros következményeiről felhívja az érintett
minisztereket, hogy dolgozzanak ki átfogó, ágazatra vonatkozó - az oktatási intézmények
keretein kívül (különösen a kultúra, közösségfejlesztés, sport területén) megvalósítandó,
pozitív üzenetet közvetítő - drogprevenciós, illetve egészségfejlesztési 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,
- a Magyar Honvédségnél szolgálatot teljesítő fiatal korosztályt,
- a büntetés-végrehajtás intézeteiben fogva tartott fiatalkorúakat és fiatal felnőtteket.

Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális
koordinációért is)
belügyminiszter
egészségügyi miniszter
honvédelmi miniszter
igazságügy-miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
oktatási miniszter
Határidő: folyamatos

és

esélyegyenlőségi

miniszter

(egyben

a

7. A Kormány a kábítószer-probléma eredményesebb kezelése, az érintett korosztály és a
családok minél pontosabb felvilágosítása, a témával foglalkozó információs kiadványok,
oktatói kézikönyvek, segédkönyvek kellő példányszámban történő kiadása, megfelelő
terjesztése, a médiaesemények számának növelése érdekében felhívja az érintett
minisztereket, hogy - országos lefedettségi szinttel - dolgozzák ki az információs kiadványok
és a médiaesemények szervezésének, illetve támogatásának lehetőségeit és
feltételrendszerét.
Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális és
koordinációért is)
egészségügyi miniszter
oktatási miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
pénzügyminiszter
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
Határidő: folyamatos

esélyegyenlőségi

miniszter

(egyben

a

8. A családok drogproblémák felismerésében és kezelésében való érzékenyebbé tétele
érdekében a Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy dolgozzák ki a kábítószerproblémával érintett szülői csoportok támogatásának lehetőségeit, feltételrendszerét. A
hatékony megvalósítás érdekében a prevenciós és egészségnevelő programokkal el kell érni
a szülőket is.
Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
egészségügyi miniszter
oktatási miniszter
belügyminiszter
Határidő: 2006. december 31.
9. A Kormány elrendeli olyan iskolai egészségstratégia kialakítását, amely kiemelt módon
kezeli az iskolai drogstratégiát. Ennek megvalósításában kulcsszerepet kell játszania az
iskolai egészségfejlesztő-drogügyi koordinációs csoportok megalakulásának, annak
érdekében, hogy az iskolában is a pedagógiai program és az egészségkultúra részeként
kezeljék a drogproblémát. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy dolgozzanak ki
egy, az iskolai, prevenciós egészségfejlesztési programok igénybevételét országosan
lehetővé tévő támogató rendszert.

Felelős: oktatási miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
pénzügyminiszter
egészségügyi miniszter
Határidő: 2005. december 31.
10. A Kormány felhívja a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert, hogy az érintett
miniszterekkel együtt dolgozzon ki olyan munkahelyi drogpolitikákat, amely a drogmentes
munkahely program kiszélesítése során szükséges a biztonságos munkavégzés
szempontjából, különösen a veszélyes munkahelyeken a munkavállaló és a munkahelyi
közösség védelme érdekében. Ebben kiemelt figyelmet kell kapnia a munkahelyi megelőzőkezelő programok beindításának és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok hangsúlyos
szerepvállalásának.
Felelős: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
egészségügyi miniszter ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő: a program kidolgozására: 2005. szeptember 30.
a megvalósításra: 2006. december 31.
11. Az ún. megkereső programok számának növelése (mely során lehetőség nyílik a korai
intervencióra és a korai kezelésbe vételre), valamint a rendelkezésre álló adatok és
információk alapján az ellátórendszer és az ártalomcsökkentő módszerek szükségleteinek
megfelelő fejlesztése érdekében
a) indokolt növelni azon programok számát, amelyek segítenek a kábítószer-fogyasztók
terápiára történő motiválásában; fejleszteni az ártalomcsökkentő programokat (pl.
telefonszolgálatokat, tanácsadást, ahol sok tűhasználó kábítószer-élvező tartózkodik ott a
tűcsereprogramokat); fejleszteni a fenntartó (helyettesítő) kezelési centrumokat, továbbá
addiktológiai részlegeket. Növelni kell a gyermek-addiktológiai részlegek számát és
kapacitását.
Ehhez kapcsolódva megyénként szükséges a kábítószer-problémákkal küzdő betegek
kezelését végző drogambulanciák működtetése, valamint az ambuláns ellátást nyújtó
addiktológiai szakrendelések továbbfejlesztése;
Felelős: egészségügyi miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
Határidő: folyamatos
b) az érintett tárcák dolgozzák ki a kábítószer-használók és hozzátartozóik számára
(szociális, jogi, munkavállalási és megelőzési-felvilágosítási ügyekben segítséget nyújtó) a
közösségi ellátás különböző formáit, (alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtó, nappali ellátó,
családsegítő központ, valamint egyéb hálózatán keresztül) országos hálózata kiépítésének
lehetőségét, támogatásának feltételrendszerét;
Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: 2006. június 30.

c) kiemelt figyelmet kell fordítani a HIV és hepatitis vírussal fertőzött kábítószer-használók,
továbbá az egyéb pszichiátriai problémákkal küzdő kábítószer-fogyasztók (kettős diagnózis,
komorbiditás) ellátására; számukra speciális ellátásformákat kell biztosítani. Ugyancsak
szükséges a terhes nők és drogfüggő újszülöttek számára speciális programok létesítése.
Felelős: egészségügyi miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
Határidő: folyamatos
12. A Kormány a droghasználat okozta társadalmi és egészségügyi ártalmak és károk
csökkentése érdekében felhívja az érintett minisztereket, hogy teremtsék meg a kábítószerproblémák kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi és szociális ellátások elérhetőségének,
fogadókészségének és hatékonyságának növelési feltételeit, és vizsgálják meg mindezek
állami támogatásának további lehetőségét.
Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: az országos lefedettség kiépítésére: 2006. december 31.
13. A kábítószer-fogyasztók életviteli problémájának kezelése, továbbá az egyes
célcsoportokra speciálisan irányuló reintegrációs programok megvalósítása érdekében
a) a Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy dolgozzák ki a gyógyult
szenvedélybetegek reintegrációs és reszocializációs intézményi ellátásának differenciáltabb
megteremtésének és állami támogatásának feltételrendszerét;
Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: a támogatási feltételrendszer kialakítására: 2005. december 31.
b) az érintett miniszterek dolgozzák ki a hajléktalanellátás területén - a kábítószer-fogyasztás
elterjedtségére figyelemmel - a társadalomba való visszailleszkedés esélye megteremtése
céljából a hajléktalan személyek számára a reszocializációs, reintegrációs programokban
való részvétel feltételeit, illetve a programokat sikeresen befejezők részére biztosítsák az
utógondozást;
Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
egészségügyi miniszter
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
Határidő: a program kidolgozására: 2005. augusztus 31.
a program bevezetésére: 2006. november 30.
c) ki kell dolgozni és általános gyakorlattá kell tenni a büntetés-végrehajtási intézetekben
lévő, illetve az onnan szabaduló fogva tartottak számára megfelelő reszocializációs,
reintegrációs utógondozói programokat;

Felelős: igazságügy-miniszter
egészségügyi miniszter
belügyminiszter
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter (a koordinációért)
Határidő: a program kidolgozására: 2005. augusztus 31.
a feladat végrehajtására: 2006. november 30.
d) növelni kell az egykori kábítószer-használók számára nyújtható, a reszocializációra
irányuló szolgáltatásokat; továbbá támogatni kell - a civil szervezetek bevonásával - az
általuk létrehozott önsegítő csoportok szerveződését.
Felelős: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
egészségügyi miniszter
Határidő: 2005. december 31.
14. Annak érdekében, hogy a kábítószer-problémával küzdő fogva tartottak is megfelelő
kezelésben részesüljenek
a) a Kormány felhívja az igazságügy-minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a megfelelő jogi szabályozás megvalósulására arra vonatkozóan, hogy a büntetésvégrehajtási intézetekben az érintett fogva tartottak számára elérhető legyen kábítószerfüggőséget gyógyító, kábítószer-fogyasztást kezelő és a fogyasztás ártalmait csökkentő
program. A Kormány felhívja továbbá az érintett minisztereket a meglévő programoknak,
valamint azok elérhetőségének folyamatos továbbfejlesztésére;
Felelős: igazságügy-miniszter
egészségügyi miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
Határidő: folyamatos
b) biztosítani kell a nem büntetés-végrehajtási intézetekben - rendőrségi fogdában,
javítóintézetben - fogva tartott kábítószer-használók, illetve a pártfogó felügyelet alatt álló
kábítószer-fogyasztók szakirányú ellátásba, kezelésbe juttatását.
Felelős: belügyminiszter
igazságügy-miniszter
egészségügyi miniszter
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
Határidő: folyamatos
15. Annak érdekében, hogy a kábítószer-használókkal foglalkozó valamennyi egészségügyi
intézmény egységes szakmai követelményrendszer szerint működjön, széles szakmai
konszenzuson alapuló egységes szakmai protokollokat kell kidolgozni.

Felelős: egészségügyi miniszter
belügyminiszter
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter (a koordinációért)
Határidő: a minőségügyi rendszer kidolgozására: 2005. december 31.
a rendszer működtetésére: folyamatos
16. A Kormány annak érdekében, hogy országos szinten egységessé váljon a kábítószerproblémával kapcsolatos orvos szakértők tevékenysége, felhívja az érintett minisztereket,
hogy gondoskodjanak a kábítószer-függőség megállapítása egységes szakmai
szempontrendszerének a kialakításáról.
Felelős: egészségügyi miniszter
belügyminiszter
igazságügy-miniszter
Határidő: a szempontrendszer kialakítására: 2005. június 30.
az egységes tevékenység megvalósítására: 2006. június 30.
17. A Kormány annak érdekében, hogy az Európai Unió követelményeinek eleget tegyen,
felhívja az érintett minisztereket a kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos felderítési
koncepció felülvizsgálatára, valamint a hazai bűnüldöző, felderítő szervek és az érintett
külföldi vámigazgatási, rendőri szervek között történő minőségi információcsere
továbbfejlesztésére.
Felelős: belügyminiszter
pénzügyminiszter
külügyminiszter
honvédelmi miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Határidő: 2005. december 31.
18. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített Nemzeti Stratégiai
Programmal összhangban a hazai kábítószer-probléma visszaszorításának elősegítése
érdekében - a média lehetőségeit is kihasználva - olyan kommunikációs stratégiát kell
alkalmazni, amely 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: ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
érintett miniszterek
Határidő: folyamatos
19. A határozat hatékony szakmai végrehajtása érdekében a Kábítószerügyi Koordinációs
Bizottság elnöke folyamatos koordinációt végez, amelyben az Országos Bűnmegelőzési
Bizottság elnöke támogatja, segíti.

20. A Kormány elismerve a határozatban foglalt feladatok végrehajtásának kiemelt
fontosságát, felhívja az érintett minisztereket, hogy 2005-ben a költségvetési törvényben
biztosított keretek között gondoskodjanak azok végrehajtásáról, és a továbbiakban az éves
költségvetési törvény előkészítése során - a költségvetési irányelvekben megfogalmazott
prioritásokkal, illetve egyéb elvárásokkal összhangban - tervezzék a határozatban megjelölt
feladatok megvalósításához szükséges forrásokat.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos, a költségvetés készítésével egyidejűleg
21. Ez a határozat a közzétételét követő 5. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program rövid és
középtávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1036/2002.
(IV. 12.) Korm. határozat.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

