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A KOLLÉGIUM MŰKÖDTETÉSÉNEK 

CÉLJA I.

A kollégium működtetésének célja egy olyan inspiratív,

tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó

fórum megteremtése, mely támogatja az új módszertani és

szakmafejlesztési rendszert, továbbá teret biztosít az

együttműködés megvalósítására a szociális tárca és a szakma

képviselői között.



A KOLLÉGIUM MŰKÖDTETÉSÉNEK 

CÉLJA II.

A Kollégium 12 fő szakértőből áll, mely szakértők

kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy operatív szinten

vegyenek részt az adott szolgáltatás működtetésében,

kutatásában, ezáltal ugyanis közvetlenül becsatornázhatóvá

válnak a szakmai problémák a tárca felé, így a Kollégiumok

működése hatékony színteret biztosít konkrét megoldási

javaslatok kidolgozására.
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A SZAKMAI KOLLÉGIUM FELADATAI 

I.

A Szakmai Kollégium feladata az adott kollégium hatáskörébe

tartozó szakterület szociális szakmai kérdéseinek

vonatkozásában az alábbi tevékenységek ellátása:

 az előterjesztett koncepciók, stratégiák és előterjesztések

véleményezése,

 jogszabály megalkotására, módosítására történő javaslat tétel,

valamint felkérésre közreműködés azok előkészítésében,



A SZAKMAI KOLLÉGIUM FELADATAI 

II.

 szükség esetén az ügyrendjük módosítására vonatkozó javaslat

előterjesztése.

 a szociális szakma innovatív programjainak, változásainak

előmozdításában való részvétel,

 szakmai egyeztetés összehívásának kezdeményezése,

 a szakmafejlesztési irányelveket érintő állásfoglalás kialakítása, a

módszertani ajánlások véleményezése,

 a szociális ágazati életpályamodellre, valamint a szociális

képzésekre, továbbképzésekre vonatkozó javaslatok

véleményezése,



A KOLLÉGIUM ÉS AZ EMMI 

KAPCSOLATA

A Szakmai Kollégium ülésein állandó meghívottként

kezdeményező, javaslattevő és tanácskozási joggal vehet

részt a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár,

valamint az általuk delegált személyek, és az Emberi

Erőforrások Minisztériuma szakterületért felelős, továbbá a

napirendben érintett főosztályának vezetője, illetve az általa

delegált személyek.

A Szakmai Kollégium az elnököt delegálja a Szociálpolitikai

Tanácsba.



A KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE I.

 Ügyrend elfogadása.

 A téli krízisidőszak ellátásának segítésére.                                 

Vörös kód protokoll

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

évi XXXI. törvény a gyermekvédelmi rendszerének megerősítése

érdekében történő valamint egyéb törvények módosításáról

szóló törvénycsomag véleményezése.

 A Nemzeti Drogellenes Stratégia félidős megvalósulásáról, az

ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és

hatékonyságvizsgálatáról



A KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE II.

A szociális vezetőképzés rendszerének kialakítása

érdekében szükséges jogszabály-módosítások

véleményezése

A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018. évekre

vonatkozó szakpolitikai programjáról szóló tervezet

véleményezése

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)

Drogmegelőzési Osztályának feladatainak megismerése



A SZAKMAI KOLLÉGIUM SZERVEZETE

A Szakmai Kollégium tagjai az elnököt maguk közül

választják. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa

kijelölt személy helyettesíti.

A Szakmai Kollégium az elnököt delegálja a Szociálpolitikai

Tanácsba.



A KOLLÉGIUM ELŐTT ÁLLÓ 

FELADATOK

Az addiktológiai ismeretek a szociális ellátó rendszerben

dolgozó munkatársai számára

A továbbképzési rendszerrel kapcsolatos javaslatok

A 2020. utáni Uniós támogatások témáira javaslat tétel

A kompetencia alapú foglalkoztatás a szociális területen



JÖVŐBELI SZAKMAI FELADATOK I. 

A dizajner droghasználok kezelési protokolljának kidolgozása

Újszerű alacsonyküszöbű  szolgáltatások bevezetése

A viselkedés függőséggel kapcsolatos új kihívások

A szegregátumokban élő szerhasználók ellátása 

Nemzeti prevenciós program kidolgozása

Az önsegítő közösségek helye a függők ellátásában különös 

tekintettel a tapasztalati szakértőkre



JÖVŐBELI SZAKMAI FELADATOK II. 

A pályázati programok monitorozása (Új pályázati témák)

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatása (KEF  portál -

www.kef.hu- fejlesztése)

A helyi drogstartégia megalkotásához készülő felmérések 

szemléleti és módszertani egységesítése. 

 Szakmai támogató rendszer (módszertan) kialakítása az addiktológia

ellátás területén

Az elfelejtett szenvedélybetegek gyermekeinek támogatása

A Kárpát-medencei együttműködés  kialakítása az addiktológiai

problémák kezelésében



JÖVŐBELI SZAKMAI FELADATOK III. 

A tinédzser korú szerhasználók speciális ellátása 

 Javaslat az addiktológiai ellátó rendszer fehér foltjainak 
csökkentésére

A szociális és egészségügyi ellátás együttműködésének 
javítása

Az addiktológia területén a szakember hiány csökkentése

Új komplex addiktológiai stratégia szemléleti kereteinek  
kidolgozása
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