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A kiadvány az 

 

támogatásával és a  

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

közreműködésével valósult meg. 
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Kedves Érdeklődő! 

 

Az érdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megújult, 

aktualizált kiadványát tartja kezében. 

A következő oldalakon tevékenységeinkkel, majd egyes 

tagjaink elérhetőségével ismerkedhet meg. 

Bízunk benne, hogy az összegyűjtött tájékoztató jellegű 

információk segítségére lesznek. 

 

Az érdi KEF munkatársai  

 

 

„A helyi együttműködés biztosítja azt, hogy egy adott 

településen működő, illetve onnan hozzáférhető 

szolgálatok, szolgáltatások egymással összhangban 

végezzék munkájukat, és képesek legyenek a lelki 

egészséghez és azon belül a kábítószer-fogyasztáshoz 

kapcsolódó problémák hatékony kezelésére, a szervezeti 

határokon átnyúló megelőzési és betegellátási, 

esetvezetési feladatok elvégzésére.” 

(Nemzeti Drogellenes Stratégia) 
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KEF 

 

Sokszor halljuk ezt a három betűből álló mozaikszót, 

híradásokban, közvetítésekben, találkozunk vele újságok 

hasábjain, de mit is takar valójában, fogalmazódik meg 

sokakban a gondolat. A következő sorokban a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rövid bemutatásáról 

olvashat a Kedves Érdeklődő. 

 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokról:  

(KEF kézikönyv alapján) 

 

Magyarországon 2001-ben alakultak meg az első KEF-ek 

 

A KEF összefogja a helyi drogprobléma 

kezelésében akár közvetlenül, akár közvetetten szerepet 

vállalókat, tömöríti a drogügy területén releváns összes 

helyi intézményt, szervezetet és szakembereiket. 

Alkalmas arra, hogy az önkormányzat szakmai 

tanácsadó testületeként működjön és javaslatokat 

fogalmazzon meg a drogprobléma helyi szintű kezelésére 

vonatkozóan a helyi közigazgatás számára. 
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 A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tagjai a 

drogprobléma kezelésben fontos szerepet játszó állami, 

önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviselői. 

A KEF-ek olyan szakmai műhelyek, amelyek a 

helyi sajátosságok és szükségletek feltárásában, annak 

megfelelő értelmezésével kidolgozzák a helyi stratégiát.  

A KEF nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, 

sajátos munkaformát valósít meg, melynek legfontosabb 

jellemzője, hogy alulról jövő kezdeményezések talaján 

építkezik, tevékenységével összhangot teremt az aktuális 

Nemzeti Drogellenes Stratégia elveivel. 

A KEF-ek a helyi drogpolitika „motorjaként” kell, 

hogy működjenek.  

 

Az érdi KEF: 

Érd Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető 

Fóruma 2002-ben alakult. 

2011 szeptemberétől a KEF koordinációs feladatainak 

elvégzésért a Szociális Gondozó Központ felel. KEF 

elnöki tisztséget Mórás Zsolt a Sport és Ifjúság 

Bizottságának elnöke tölti be. 
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Tevékenységeink között szerepel: 

- KEF ülések szervezése 

- Önkormányzat tájékoztatása 

- Szakmai kerekasztal összehívása 

          (KEF tagok és a városvezetők konstruktív 

párbeszéde) 

       -    Szakmai tanulmányutak 

      -     Drog-prevenciós előadások megszervezése 

- Helyi stratégiák kidolgozása, cselekvési tervek 

előkészítése  

      -     Kutatás megszervezése, lebonyolítása 

      -     KEF kiadvány kiadása (2013, 2017) 

- Szakmai tanácskozás (2013) 

- KEF konferencia (2016) 

- Városi rendezvényeken való megjelenés 

- Szakmai konferenciákon való részvétel 

 

 

 

 



7 
 

KEF tagok:  

 Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 

 ° Lelki egészség gondozó  

 ° Védőnői szolgálat  

 Érdi Rendőrkapitányság   

 Érdi Városi Polgárőr Egyesület  

 Szociális Gondozó Központ  

               ° Család-és Gyermekjóléti Központ  

               ° Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 ÉMJV Polgármesteri Hivatal  

    ° Humán Iroda- Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport 

 Érdi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 

 KLIK Érdi Tankerület 

      Oktatási intézmények 

       ° Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 

       ° Érdi Bolyai János Általános Iskola  

       ° Érdligeti Általános Iskola 

       ° Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

       ° Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

       ° Érdi Móra Ferenc Általános Iskola   

       ° Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola  
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       ° Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium  

 

 Érdi Szakképzési Centrum 

        ° Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 

 PMPSZ –Érdi Tagintézménye 

 PM TEGYESZI Érdi Lakásotthon 

 Fészek Gyermekvédő Egyesület  

 Félkör Alapítvány 

 „Ága-Boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 

 MPE Késői Eső Gyülekezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kábítószerügyi 

 Egyeztető Fórum 

Rehabilitációs  

munkacsoport 

 Kínálatcsökkentő  

munkacsoport 

Prevenciós 

 munkacsoport 

Szabadidős  

munkacsoport 
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A KEF tagjainak bemutatása, elérhetőségei 
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Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 
 

Lelki Egészség Gondozó 
 

Pszichiátriai szakrendelésünk és gondozónk foglalkozik 

az addiktológiai betegek ellátásával is. 

Előjegyzés alapján dolgozunk. Első alkalommal 

pszichiáter vizsgálja a hozzánk fordulót. A kivizsgálás 

pszichológus illetve szükség esetén más szakterületen 

dolgozó orvos  bevonásával történik. Ezután a pácienssel 

együtt döntünk a terápiáról. Lehetséges, hogy nálunk a 

rendelésen vagy a Leállósávban tudjuk támogatni a 

beteget, de szükség esetén a budapesti addiktológiai 

centrumok felé irányítjuk a beteget. 

Gondozónkban a szerhasználat tárgya szempontjából 

nagyobb részben alkoholbetegek járnak terápiára, de 

mindenféle addikció előfordul. 

Az eltereléshez szükséges állapotfelmérést is végezzük. 

Hozzátartozók számára is adunk tájékoztatást a kezelési 

lehetőségekről és a betegség jellegéről. 

Rendelésünk OEP finanszírozott a területileg hozzánk 

tartozó betegek számára. 

 

Elérhetőségünk: 2030 Érd, Felső u. 39. I.em. 

Időpontkérés személyesen, vagy telefonon lehetséges. 

 Tel.:06/23- 365-232/181 mellék  

(Pszichiátriai rendelésünkre beutaló NEM szükséges!) 
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Érdi Védőnői Szolgálat 

1915 óta működik a Magyar Védőnői Szolgálat. A védőnők 

feladata a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és 

családvédelem.  Az Érdi Védőnői Szolgálat a Dr. Romics 

László Egészségügyi Intézményen belül az egészségügyi 

alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, 

segítésére irányuló megelőző tevékenységet, valamint a 

betegség kialakulásának, az egészségromlás megelőzése 

érdekében egészségfejlesztést végez. A védőnői feladatokat 

területi és iskolavédőnők látják el. 

 

Elérhetőségünk: 2030 Érd, Felső u. 39. 

Tel.:06/23-365-232/123 mellék 

E-mail: erdivedonok@freemail.hu 

Iskolavédőnők 

Név, elérhetőség Ellátott iskola 

Bakos Gabriella 

bakosan@t-online.hu 

Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolája 

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 

Bognár Krisztina 

vedono.bognar.krisztina@gmail.com 

Érdligeti Általános Iskola-alsó tagozata 

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

általános iskolai tagozata 

Nagyné Józsa Zsuzsanna 

n.jozsa.zsuzsa@freemail.hu 

Vörösmarty Mihály Gimnázium 

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

gimnáziumi tagozata 

Kováts Erika 

kovatserikavedono@gmail.com 

Bólyai János Általános Iskola 

Érdligeti Általános Iskola-felső tagozata 

Sauerné Foki Melinda 

sfmeli@freemail.hu 

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 

Marianum Általános Iskola 

Móra Ferenc Általános Iskola 

Takács Éva 

korosivedono@gmail.com 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 

mailto:erdivedonok@freemail.hu
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Szociális Gondozó Központ 
 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

A szolgáltatás célja, hogy a szociális és mentálhigiénés 

problémákkal küzdő, vagy krízishelyzetben lévő 

személyeknek, családoknak, közösségeknek nyújtson 

segítséget. Ezen belül a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szociális szolgáltatás. Célja a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése.  

 

Elérhetőségünk: 2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31. 

Tel.:06/23-366-105 

E-mail: szolgálat@szocgond.hu 

 

 

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
 

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda alapellátás jellegű 

információs és tanácsadó, illetve segítői szolgáltatásokat nyújt 

a fiatalok számára.  Az iroda kiemelt hangsúlyt fektet a 

szabadidős programok, tevékenységek szervezésére. 

 

Elérhetőségünk: 2030 Érd, Emma u. 8. 

Tel.: 06/23-362-240 

E-mail: ifiroda@szocgond.hu 

 

Nyitva tartás: Hétfő:10:00-17:00; Kedd:12:00-17:00; 

Szerda:10:00-18:00; Csütörtök:12:00-17:00; 

Péntek:10:00-16:00 

mailto:szolgálat@szocgond.hu
mailto:ifiroda@szocgond.hu
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Fészek Gyermekvédő Egyesület 

„Kell egy otthon!” 

 

 

Amennyiben rokonnál, szomszédnál, ismerősnél, az utcán, 

bárhol látunk, hallunk gyermek veszélyeztetettségre utaló 

jeleket (bántalmazás, elhanyagolás, családi problémák, szülők 

szenvedélybetegsége, hajléktalanság, felügyelet hiánya, stb.) 

állampolgári kötelezettségünk, nem hagyni szó és jelzés 

nélkül. 

A „Fészek” - Gyermekek Átmenti Otthona Érd 

központjában, (Érd, Karolina u. 3.) egy családi házban 

működik, hová krízisbe került gyermekek biztonságba 

kerülhetnek (0-18 éves korig) arra az időre, amíg a család 

segítséggel megoldást talál a nehéz élethelyzetükre. 

 

Elérhetőségünk: 2030 Érd, Karolina u. 3. 

Tel.: 06/23-375-843;  06/30-300-5789 
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Félkör Alapítvány (elterelés) 

Drogmegelőzés, prevenció, megelőző-felvilágosító 

szolgáltatás, elterelés, tanácsadás, kezelés, családtagok 

bevonása. 

Szolgáltatásunk Érden is elérhető! 

Első jelentkezés telefonon, e-mailen, vagy facebook-on. 

 

Elérhetőségünk: 

E-mail: felkoralapitvany@gmail.com 

 

Tel.: 06/70-770-3030  

Fax: 06/26-303-735 

 

         

Ha nem vagyunk utolérhetőek, visszahívjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:felkoralapitvany@gmail.com
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Amennyiben többet szeretne megtudni az érdi KEF 

munkájáról, vagy javaslattal élne a tagok felé, látogasson 

el a www.szocgond.hu oldalra, vagy írjon nekünk az 

erd.kef@gmail.com e-mail címre. 

http://www.szocgond.hu/
mailto:erd.kef@gmail.com

