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A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26. óta évente ezen a napon tartják 

meg világszerte. Ezen a napon szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek tartanak 
prevenciós előadásokat. 

 
 
A nap és az ENSZ 1987-es határozatának egyik fő célja az, hogy az 
illegális kábítószer-fogyasztást világviszonylatban 50 százalékkal 
csökkentsék. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen 
illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért 
közvetlenül felelős. Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt 
kábítószerek a kannabisz-származékok voltak, míg napjainkra jelentősen 
növekszik a különböző szintetikus, részben még legálisnak számító 
tudatmódosító szerek használata. Magyarországon 1997 óta tartják 
hivatalosan a kábítószer-ellenes napot.  

 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1b%C3%ADt%C3%B3szer-ellenes_vil%C3%A1gnap 

 
 
 

Június 26-át - az ENSZ döntése alapján –  
1987-óta a Kábítószer-ellenes Világnapként tartjuk számon 

 
 

1987-ben ugyanezen a napon az ENSZ kábítószerekkel történő visszaélés és az illegális kereskedelem 
elleni konferenciáján deklarálták, hogy a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében a nemzetek 
összefogására és a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épülő beavatkozásokra van szükség. 
Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) minden évre megfogalmazza a 
nap témáját, és az UNODC területi irodáin keresztül emberek millióit mozgósítja a nap megtartására. A 
kampány célja, hogy ismereteket nyújtson, különösen a fiataloknak a kábítószer-fogyasztás egészségre 
káros hatásairól, felhívja a figyelmükét egészségük megóvásának fontosságára. Az első lépés 
mindenekelőtt a kábítószerekkel kapcsolatos hiteles információk megismerése, majd többek között, 
ezekre építve a kábítószer-használat megelőzése, valamint függők esetében a kialakult függőség 
gyógyítása. A Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódóan a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
és az illetékességi területén működő rendőrkapitányságok is nagy számban szerveznek előadásokat 
általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak 2018. június 11. és 26. között, illetve a helyi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok is üléseznek ebben az időszakban. A megrendezésre kerülő 
program/sorozat a kábítószer-probléma kezelésének társadalmi tudatosságát kívánja elősegíteni. 
Emellett célja az is, hogy a kábítószer-fogyasztás témaköréről minél több tájékoztatást juttasson el a 
szülőkhöz, nagyszülőkhöz, pedagógusokhoz, valamint, hogy a fiatalok számára pozitív alternatívákat 
mutasson fel a szerhasználattal szemben.  

Az információk minél szélesebb kör számára történő eljuttatása érdekében média megjelenéseinkben is 

felhívjuk a figyelmet a terület fontosságára. 

JÚNIUS 26. KÁBÍTÓSZERELLENES VILÁGNAP 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1b%C3%ADt%C3%B3szer-ellenes_vil%C3%A1gnap
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DROGPROBLÉMA A CSALÁDBAN VAGY KÖRNYEZETÉBEN?  

 
A RENDŐRSÉG DROGPREVENCIÓS SZAKEMBEREI SEGÍTHETNEK!  

 
KERESSE ŐKET BIZALOMMAL AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN! 

 
Írjon, hogy segíthessünk: infodrog@veszprem.police.hu   

 
 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
 drogprevenciós tanácsadóinak elérhetősége 

 

Veszprém RK Orsós Károly r. őrnagy 06-88-428-022 
páros hét hétfő 

10.00-11.00 

Ajka RK Gyuris Mónika r. százados 06-88-500-990 
páros hét szerda 

14.00-15.00 

Balatonalmádi RK Stanka Mária r. őrnagy 06-88-438-711 
minden hónap 2. és 4. 

szerda  
09.00-10.00 

Balatonfüredi RK Szekeres Kornél c. r. őrnagy 
06-87-482-288 
06-70-682-5072 

minden hónap 15. nap 
16.00-18.00 

Pápa RK 
Császárné Elek Veronika c. 

r. alezredes 
06-89-313-011/41-01 

06-70-682-5075 
páros hét péntek 

10.00-11.00 

Tapolca RK Molnár András r. őrnagy 
06-87-412-322 
06-20-294-2711 

páros hét hétfő 
10.00-12.00 

Várpalota RK Bartók Judit r. százados 06-88-371-511 
páros hét péntek 

10.00-11.00 

 
INFORMÁCIÓ - TANÁCSADÁS - MEGELŐZÉS 

 
Forrás: http://www.police.hu/sites/default/files/veszpr%C3%A9m_0.pdf  

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

Kiadásért felel: Dr. Fellegi Norbert r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

DROGPREVENCIÓS ÖSSZEKÖTŐK  

VESZPRÉM MEGYÉBEN  

mailto:infodrog@veszprem.police.hu
http://www.police.hu/sites/default/files/veszpr%C3%A9m_0.pdf
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

