




































































































































































































































A MADÁSZSZ 2014. évi tevékenységének beszámolója 

A szövetség 2014. évi aktivitásai a „Dro§osultság – egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett 
segítőinek érdekképviselete (regisztrációs szám: NCTA-2013-4196-M1)” c. projekttevékenységek köré 
csoportosultak.A projekt időintervalluma: 2013. október 1 – 2015. szeptember 30. 

A projekt rövid összefoglalása 

A projekt célja a MADÁSZSZ, valamint a bevont szervezetek képessé tétele a kedvezőtlen 
körülményekre válaszoló, proaktív alkalmazkodásra, valamint hangsúlyos és szintén proaktív 
érdekérvényesítő tevékenység kialakítása országos és helyi szinten a szakmapolitikai kontextus 
megváltoztatása, a szakmai szempontokat tiszteletben tartó erősebb és célzottabb kormányzati 
szerepvállalás erősítése érdekében. 

A MADÁSZSZ stratégiai fejlesztésének elemei: szervezeti és érdekképviseleti/kommunikációs 
működéssel kapcsolatos kompetenciák növelése, és hatékonyabb érdekérvényesítést lehetővé tevő 
kapacitások, struktúrák kialakítása. 

A projekt keretében végzett fejlesztésbe összesen 20 drogszakmai civil szervezet terveztünk bevonni.  

A projekt keretében szakmai/szervezeti működéssel kapcsolatos és érdekérvényesítési/kommunikációs 
kompetenciákat fejlesztő képzések zajlanak, kialakításra került a Kábítószerügyi Civil Koordinációs 
Testület, és a Drogszakmai Civil Ombudsman intézménye, és facilitáljuk a helyi érdekérvényesítő 
tevékenységeket. 

A projekt eredményeként – reményeink szerint - a MADÁSZSZ és a bevont szervezetek kompetenciái 
fejlődnek, működésük szakszerűsége növekszik, társadalmi beágyazottságuk javul. A terület 
érdekérvényesítésének szakszerűsége fejlődik, a szakmai iránymutatás erőteljesebbé válik országos és 
helyi szinten. 

A projekt általános célja 

A projekt célja a drogszakma támogatása az aktuális társadalmi körülményekre reflektáló proaktív 
alkalmazkodásában (I), valamint a terület érdekérvényesítő tevékenységének javítása (II). 

A konkrét fejlesztések mindkét cél esetében két szinten zajlanak. Az egyik szint a MADÁSZSZ stratégiai 
fejlesztése, a hatékonyabb működést és érdekérvényesítést lehetővé tevő készségek, kapacitások, 
struktúrák kialakítása. A fejlesztések másik szintje pedig a proaktív alkalmazkodással és 
érdekérvényesítéssel kapcsolatos tudás/tapasztalat átadása. 

Átívelő célként érvényesíteni kívánjuk a nyilvánosság, a tényalapúság és az értékelés szempontjait. 

 
A projekt célcsoportjai 

A projekt keretében végzett fejlesztések közvetlenül a MADÁSZSZ-ra, valamint 21 bevont drogszakmai 
civil szervezetre irányulnak.  
A bevont szervezetek kiválasztása során a szervezetek heterogenitására törekedtünk, mind a végzett 
tevékenységük típusa, mind az ernyőszervezetekbe való tömörülésük alapján. Ennek megfelelően a 
szervezetek három körből kerültek kiválasztásra: 
I. A prevencióval és ártalomcsökkentéssel foglalkozó MADÁSZSZ tagszervezetek  
II. A drogszakma más szegmenseit megjelenítő, együttműködő ernyőszervezetek tagszervezetei 



III. A területen jelen lévő, de drogszakmai ernyőszervezetekbe nem tömörülő civil szervezetek  
 
A projekt főbb tevékenységei 

I. A MADÁSZSZ képessé tétele az aktuális körülményekre válaszoló, proaktív alkalmazkodásra, a 
bevont szervezetek támogatása a megújulásban. 

I.1. Készségfejlesztő képzések és tréningek a MADÁSZSZ számára: 

I.2. A bevont szervezetek képessé tétele a proaktív alkalmazkodásra, a megújulásra: 
I.2.a. Készségfejlesztő képzések és tréningek; 
I.2.b. Facilitátori, mentori szolgáltatások; 
I.2.c. Vezetői szupervízió, csoport coaching. 

II. Hangsúlyos és proaktív érdekérvényesítő tevékenység országos és helyi szinten, a 
szakmapolitikai kontextus megváltoztatása, a szakmai szempontokat tiszteletben tartó erősebb 
és célzottabb kormányzati szerepvállalás erősítése érdekében.  

II.1. Proaktív érdekérvényesítő tevékenység országos szinten: 
II.1.a.) A Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület létrehozása és működtetése: a testületnek 
egyfajta ’think tank’ funkciót szánunk, s működtetését különböző szakmai bizottságok révén terveztük 
meg. 
II.1.b.) Drogszakmai Civil Ombudsman intézményének létrehozása és működtetése. Az ombudsman a 
kormányzati munkát és az állam hatalom-gyakorlását ellenőrzi. A civil szervezetek azon ügyeit gyűjti 
össze, képviseli és monitorozza, melyek az ő szintjükön már elakadtak, visszhangtalanok maradtak, 
vagy rendre hátrányukra történik az ügyek elrendezése.  

II.2. Proaktív érdekérvényesítő tevékenység helyi szinten: az országos szinten végzett szakmapolitikai 
tevékenység megjelenítése a helyi döntéshozók felé történő érdekérvényesítésben. 

III. Átívelő tevékenységek: 

III.1. Tényalapúság, értékelés: 
III.1.a. A projekt során végzett tevékenységek folyamatértékelése; 
III.1.b. Félidős értékelés.  

III.2. Nyilvánosság, társadalmi kommunikáció: 
III.2.a. Közösségi kommunikáció igénybevételével a projekt fejlesztéseinek folyamatos hozzáférhetővé 
tétele; 
III.2.b. Lobbi tevékenység a drog témának a TEDxDanubia előadásai között való megjelenéséért; 
III.2.c. A projekt keretében elsajátított új technikák alkalmazását bemutató internetes terjesztésű 
kiadvány megjelentetése. 

 
 
Megvalósult tevékenységek 2014-ben: 
 
A szervezetek kiválasztásának 1. szűrője - január  
A kétlépcsős kiválasztás ezen fázisában a célpopuláció azonosítása a korábbi hálózatépítő projektünk 
során elért szervezetek, ill. az évente megvalósuló drogszakmai Civil Fórumok listái alapján történt.  
Az átfedések kiszűrését követően 124 szervezetet kerestünk meg e-mailen kiküldött - 9 oldalas, 84 
kérdést tartalmazó, űrlap formájú - önkitöltős kérdőív segítségével, melynek összeállításakor a 
projekttervezés részeként végzett szükségletfelmérés tapasztalatait/kérdőíveit használtuk fel.  
A megkeresett szervezetetek közül 36 jelzett vissza, s többségük (32 szervezet) kitöltötte a kérdőívet és 
pozitívan nyilatkozott a projektben való részvételi szándékát illetően. 
Az első lépcsőben azokat a drogszakmai civil szervezeteket kívántuk azonosítani, ahol a legnagyobb 
igény és várható hasznosság mutatkozott a projektben végzett tevékenységek iránt. 



A kérdőívekre kapott válaszok alapján előzetes terveink szerint első lépcsőben 40 szervezetet 
kívántunk kiválasztani. Azonban mivel a kérdőívet visszaküldött, s a projektben részvételi szándékát 
kifejező szervezetek száma nem érte el a negyvenet, így a kérdőív visszaküldését, és a részvételi 
szándék kifejezését tekinthetjük az első szűrőnek, melynek eredményeként 32 szervezet került 
azonosításra.  
 
A szervezetek kiválasztásának 2. szűrője - március 
A második lépcső soránaz elsőben azonosított körta projektkoordináló team tagjai által vezetett 
motivációs beszélgetések alapján tovább szűkítettük a fejlesztésbe bevonandó, terveink szerint 20, de 
végül 22 szervezetre.  
Kiválasztási szempontok voltak: részvételi motiváció; projekt megvalósíthatósági tényezők (pl. 
lemorzsolódás veszélye); a projektben általunk vállalt összetétel (10 MADÁSZSZ, 5 ESz, 5 nem tag). A 
bevont szervezetek listája: http://www.madaszsz.hu/norveg_bevont.php 
 
 
Készségfejlesztő tréningek a MADÁSZSZ-nak - februártól 
Lezajlottak a készségfejlesztő (érdekérvényesítő és kommunikációs) tréningek a MADÁSZSZ és az 
ESz-ek számára (5 nap), melyek középpontjában a DCO és a KCKT kialakítása, kommunikációjuk 
megtervezése volt. 
Az eredetileg két képzés egy folyamatban, szakember facilitálásával, 40 órában zajlott csoportmunka 
formájában (meghívott résztvevők: Dr. Fülöp Sándor volt ombudsmanés az időközben kiválasztott 
DCO). A képzés során kidolgozásra került a DCO és a KCKT feladat-és kompetencia köre, 
működésmódja, a KCKT ügyrendje, az intézmények kommunikációja, mellyel felkészültebbé váltunk 
azok bevezetésére. 
 
A képzést tovább folytattuk szeptember 23-án és december 18-án, egy-egy 5 órás értékelő-fejlesztő 
csoportmunka keretében, melyek egyúttal a KCKT 2. és 3. ülései voltak. 
Résztvevők: MADÁSZSZ, DCO, Együttműködő Szervezetek (ESz) 
Helyszín: Tiszta Jövőért Alapítvány klubterme (1143 Bp., Tábornok u. 11/B) 
 
 
DCO beiktatása, működése - Májustól 
A CF-on történt beiktatást megelőzően a DCO két lépcsős interjúban (MADÁSZSZ és ESz-ek, ill. Dr. 
Fülöp Sándor+MADÁSZSZ kommunikáció felelőse) lett kiválasztva a felhívásra jelentkező két ügyvéd 
közül. A CF-ot megelőzően a DCO részt vett a már említett képzéseken. A május 15-ei CF-on történt 
beiktatást követően megkezdte munkáját dr. Bitskey Hajnal. A CF-on a DCO váltotta ki a média 
legnagyobb érdeklődését, akinek a Megbízólevelet adtak át az együttműködő ernyők.  
DCO bemutatkozása: http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=157 
A szervezetek számára elérhetővé vált a DCO, mint szolgáltató intézmény (a MADÁSZSZ honlap DCO 
bannere tájékoztat a DCO feladatköréről, a panasztétel módjáról, stb.), és bizalommal fordulnak hozzá, 
melynek eredményeként végezheti az ügyek vizsgálatát, képviseletét. 
A DCO működtetésétől azt várjuk, hogy összegyűjti, képviseli, és monitorozza a drogszakmai civil 
szervezetek azon ügyeit, melyek az ő szintjükön már elakadtak, vagy rendre hátrányukra történik az 
ügyek elrendezése. Feladatai között a kérdések következetes végig vitele (levelezés, szükséges 
dokumentumok összegyűjtése, stb), az ügyek monitorozása, a transzparencia biztosítása, az 
eredmények közzététele szerepel. 
 
A DCO 2014-es aktivitásai: 

 részvétel a KCKT üléseken 

http://www.madaszsz.hu/norveg_bevont.php
http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=157


 levelek megfogalmazása, kiküldése a drogszakmai civil szervezeteknek (pl. KENYSZI ügy; 
pályázati szerződésekkel kapcsolatos anomáliák): 2014.07.04 és 2014.07.31. 

 vizsgálódások folytatásaa lehetséges ügyek mentén 

 KENYSZI kereset benyújtása 2014. szeptember 11-én: 
http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=179 

 részvétel a MADÁSZSZ egyéb munkájában (pl. elnökségi ülések) 

 a BSz-ek személyes felkeresése 
 
 
KCKT megalakítása, működtetése - Májustól 
A megalakítást az említett, facilitált csoportmunka segítette. Kidolgozásra került a KCKT ügyrendje: 
http://www.madaszsz.hu/norveg/KCKT_Ugyrend.pdf és koncepciója:  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PVHQsxF_vCI. 
A CF tematikus szekcióin összeültek a tervezett munkacsoportok az ideiglenes vezetőkkel (alakuló 
ülések júniusban voltak). 
KCKT intézménye így a szakma támogatása mellett és részvételével alakul meg. 
 
Az elsődlegesen egyfajta Think Tank funkciót betöltő KCKT működtetésétől azt várjuk, hogy a különböző 

szakmai munkacsoportjai révén rendszeres egyeztetések történjenek a drogproblémákat kezelő civil szakmai 

szervezetek körében, és hogy maga a KCKT szakmai iránymutatást adjon a terület számára.  
A KCKT első produktuma: http://www.madaszsz.hu/kckt_szak.php, melyet az Alacsonyküszöbű 
munkacsoport dolgozott ki. 
 
A 2014.12.17-ei Kábítószerügyi Tanács ülésén a KCKT Alacsonyküszöbű munkacsoport képviselője 
bemutatta közösségi ellátások sávos finanszírozásával kapcsolatos javaslatot: 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/kckt/KCKTalacsony12_17_Gyekiss_R.pdf 
 
KCKT ülések 
A KCKT 2014-benháromszorülésezett,3 szakértői anyagot állított össze. 
2014. június 13-án, 11 fő részvételével összeült a KCKT, majd a 2. ülésre szeptember 23-án került sor 
(12 fő), mindkét alkalommal facilitált munka keretében, Udvarhelyi Tessza vezetésével, a Tiszta Jövőért 
Alapítvány klubtermében (1143 Bp., Tábornok u. 11/B.), melyek egyúttal a „Készségfejlesztő képzések 
és tréningek A MADÁSZSZ-nak: 1,5 napos, érdekérvényesítő és kommunikációs témájú tréning a 
KCKT intézményének kidolgozására és kommunikációjának megtervezésére” programot jelentik. 
 
 
BSz-ek képzései – Június-Október 
 
„Közösségi kommunikáció és marketing, a socialmedia" c. készségfejlesztő tréning a BSz-ek 
számára 
A 2x2 napos tréning (június 19-20 és június 30-július 1) lebonyolítására a Tiszta Jövőért Alapítvány 
klubtermében (1143 Bp., Tábornok u. 11/B) került sor két csoport számára, melyen 3 MADÁSZSZ 
munkatárs is részt vett. Mindkét csoportban 8, összesen 16 BSz munkatárs vett részt. 
 
A képzéssel azt terveztük elérni, hogy a civil szférában dolgozó résztvevők megértsék, átlássák és 
kipróbálják az online-közösségi kommunikáció rendszerét és meghatározó platformjait, csatornáit. Az 
oktatói beszámoló alapján hasznosnak bizonyult a képzés, melyen összesen 16 fő (+ 3 MADÁSZSZ 
munkatárs) vett részt. 
A monitoring eredmények alapján a résztvevők is fontosnak tartották a képzést, és összességében 
elégedettségüknek adtak hangot: „15-ből 14 szervezet szívesen részt vesz máskor is ilyen képzéseken 

http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=179
http://www.madaszsz.hu/norveg/KCKT_Ugyrend.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PVHQsxF_vCI
http://www.madaszsz.hu/kckt_szak.php
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/kckt/KCKTalacsony12_17_Gyekiss_R.pdf


(9 esetben 5-ös, 5 esetben 4-es válasz, mindössze egy ambivalens vélemény, s a skála 
elégedetlenségi tartományába eső válasz nem fordult elő).” 
 
Érdekérvényesítési tréning a BSz-eknek 
2014. október 2-3. és 9, ill. okt. 6-7 és 15, MADÁSZSZ Telephely: 2 csoport, összesen 20 fő, Képzési 
felhívás: http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=177 
 
A képzéssel azt terveztük elérni, hogy a résztvevők átlássák és kipróbálják az érdekérvényesítés 
személyes és szervezeti szintű kommunikációs lehetőségeit, a szervezeti stratégiai aspektusait, 
kommunikációs stratégiáját, annak érdekérvényesítéssel kapcsolatos összetevőit, és felkészültek 
legyenek helyi stratégiák megalkotására, kivitelezésére. 
Összesen 20 fő vett részt a képzésen, közülük négyen a MADÁSZSZ, 16 fő a BSz-ek részéről, ami 
egybeesett elképzelésünkkel. Az oktatói beszámoló alapján eltérések mutatkoztak az egyes 
résztvevőktől kapott visszajelzésekben a tréning hasznosságára vonatkozóan. 
A monitoring szerint a legtöbben 4-esre értékelték a téringet a megadott szempontok mentén, és a 
résztvevő szervezetek összességében elégedettségüknek adtak hangot, 13-ból 10 szervezet máskor is 
részt venne ilyen képzéseken. 
 
A projekt során végzett tevékenységek folyamatértékelése – Júniustól, 4 havonta 
BSz-ek értékelési eszközrendszerének beüzemelése, kiinduló kérdőív, októberi kérdőív  
Szervezetünk elkötelezett tevékenységének helyzetadekvátsága, szükségletekben gyökerező volta 
iránt, és fontosnak tartjuk, hogy munkánk a szervezetek megelégedését, eredményesebb működését 
szolgálja. Másrészt projektkövetelmény is a tevékenységek, fejlesztések, változások, a BSz-ek 
véleményének folyamatos monitorozása, amit a projekthez kifejlesztett monitoring kérdőív segítségével 
követünk nyomon.A monitoring adatok megalapozzák a BSz-ek igényeihez illeszkedő fejlesztések 
tervezését, és hogy felhasználjuk őket a beszámolók elkészítése során.  

A projekt tevékenységeit leképező indikátorokat és a tevékenységekkel kapcsolatos visszajelzésekre 
vonatkozó kérdéseket tartalmazó, a BSz-ek körében 4 havonta felvételre kerülő online kérdőív lehetővé 
teszi a projekt folyamatos monitorozását, reagálás-központú értékelését. Az első kérdőívet a BSz-ek 
közvetlenül a projektbe való bekapcsolódást követően, a bekapcsolódás idejére, június 1-jére 
vonatkozóan töltötték ki, 20 szervezet a 22 közül. Ezek jelentik a kiinduló adatokat a projektben történt 
változások nyomon követéséhez. A második adatfelvételre pedig 4 hónappal később – október 1-jei 
vonatkozási idővel - került sor, 21 szervezet részéről. A 2. adatfelvétel 
eredményei:http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/NCTA_2%20monitoring.pdf 

Az online kérdőív egyéni belépési jelszóval érhető el a BSz-ek számára: 
http://viselkedeskutato.hu/index.php?lang=hu 
 
 
BSz-ek értékelési eszközrendszerének megtervezése, online rendszer kialakítása – Április- Május 
Kidolgozásra került a projekt tevékenységeit leképező indikátorokat és a tevékenységekkel kapcsolatos 
visszajelzésekre vonatkozó kérdéseket tartalmazó, a BSz-ek körében 4 havonta felvételre kerülő online 
kérdőív tartalmi struktúrája, mely lehetővé teszi a projekt folyamatos monitorozását, reagálás-központú 
értékelését. Leprogramozásra került a projekt monitorozását és reagálás-központú értékelését szolgáló 
kérdőív, kialakításra került az adatok kezelésére szolgáló rendszer. Az online kérdőív egyéni belépési 
jelszóval érhető el a BSz-ek számára: http://viselkedeskutato.hu/index.php?lang=hu 
 
Két alkalommal kitöltésre került a projekt reagálás központú monitoring kérdőíve (kiinduló 
felmérés+októberi alkalom) a BSz-ek körében. 
 

http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=177
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/NCTA_2%20monitoring.pdf
http://viselkedeskutato.hu/index.php?lang=hu
http://viselkedeskutato.hu/index.php?lang=hu


A projekt félidős értékelése, felülvizsgált projektterv - novembertől 
A projekt félidős átfogó értékelésének előkészítését szeptemberben kezdtük meg. 2014. november 4-5-
én, az ArtÉra Alapítványban 2 csoportban zajlott a fókuszcsoportos adatfelvétel, 17 BSz 18 képviselője 
részvételével. (A fókuszcsoportos kutatás eredményei alapján, a 2015 elején elkészült felülvizsgált 
projektterv elősegítette a projekt második évére tervezett tevékenységeinek az aktuális igényekhez való 
igazítását.) 
A fókuszcsoportos értékelés eredménye: 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/norveg_felidos_ertekeles_20150121%20%281%29.pdf 
Felülvizsgált projektterv: 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/Proj_Terv_Felulvizsgalat_Felidos_Ertekeles_Alapjan1.pdf 
 
 
2014-ben szervezett konferenciák 
 
Március 26-27.„Új szerek – új (kliens)utak? c. szakmai konferencia (Bp, Benczúr Hotel).  
A szakmai konferencia 2. napján megbeszélést tartottunk a májusi CF-val kapcsolatban az ESz-ek és 
meghívott szakértők részvételével. 
 
Május 15: DRO§OSULTSÁG- ÚJ UTAK A DROGSZAKMA ÉRDEKVÉDELMÉBEN C. Civil Fórum (CF) (Bp, Kossuth 
Klub). 
A fórum plenáris előadások és tematikus szekciók keretében zajlott, majd zártkörű beszélgetést 
tartottunk a BSz-ek számára.  
Az előadások video anyagai: http://drogriporter.hu/drogosultsag 
A rendezvény beszámolója: http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=157 
Előadók: MADÁSZSZ, ESz-ek, volt ombudsman, DCO, munkacsoportok ideiglenes vezetői 
Célcsoport: drogszakmai szervezetek. A meghívotti lista az évente megrendezendő drogszakmai CF-ok, 
MADÁSZSZ konferenciák, és a 2014.márciusi konferencia címlistáin alapult. 
 
 
MADÁSZSZ konferencia 
2014.11.13, Művelődési Ház, Szatymaz, 202 résztvevő  
Beszámolók: http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=185 
http://www.madaszsz.hu/hirek/szatymaz_2014_nov_13_final_de%20tenyleg.pdf 
Konferencia videók: https://www.youtube.com/channel/UCmY7bDoABs_gYY4Hrbloujg/videos 
 
A konferenciától és az azzal egybekötött, 1. hazai ifjúsági rehab megnyitásától azt vártuk, hogy a 
szakma széles köre jelenik meg az eseményen, és a terület közös ünnepe legyen a találkozó, ami 
módot ad a szakembereknek a célcsoportot és a területet érintő problémákkal való közös 
szembenézésre, kérdésfeltevésekre.Elvárásaink teljesültek, több mint 200 résztvevő vett részt a 10 
előadást tartalmazó programon. Az előadások videói felkerültek a you-tube-ra, mellyel széles közönség 
számára is elérhető a konferencia tartalma. 
 
 
Egyéb aktivitások 
Szeptemberben csatlakoztunk a Humánplatform:5pont Budapest civil kampányához.  
Szövetségünk  a fővárosra vonatkozóan dolgozott ki szakpolitikai javaslatokat, melyeket szeptemberben 
tettünk közzé: http://humanplatform.hu/a-fovaros-2011-ota/ ;http://madaszsz.hu/bemutat.php?ki=176 
 
Szeptember végén csatlakoztunk az Utópia Egyesület „Tudtad-e?” c.kommunikációs, ismeretterjesztő 
kampányához, melynek célja a civil szervezetek társadalmi hasznosságának tudatosítása, 

http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/norveg_felidos_ertekeles_20150121%20%281%29.pdf
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/Proj_Terv_Felulvizsgalat_Felidos_Ertekeles_Alapjan1.pdf
http://drogriporter.hu/drogosultsag
http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=157
http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=185
http://www.madaszsz.hu/hirek/szatymaz_2014_nov_13_final_de%20tenyleg.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCmY7bDoABs_gYY4Hrbloujg/videos
http://humanplatform.hu/a-fovaros-2011-ota/
http://madaszsz.hu/bemutat.php?ki=176


tevékenységük bemutatása, és az 1% felajánlásának népszerűsítése. 
 
Elnökségi ülések 
2014. január 07., 2014. január 21., 2014. március 06., 2014. április 17., 2014. június 13., 2014. július 
17., 2014. augusztus 28., 2014. szeptember 23., 2014. október 17., 2014. december 10.  
Összesen 10 alkalommal volt elnökségi ülés 2014-ben.  
 
Közgyűlések 
2014. április 24. MADÁSZSZ Rendes Közgyűlés. 
Összesen 1 alkalommal voltközgyűlés 2014-ben.  
 



























































A MADÁSZSZ 2015. évi tevékenységének beszámolója 

A szövetség 2015. évi aktivitása a „Dro§osultság – egy kirekesztett társadalmi csoport 
kirekesztett segítőinek érdekképviselete (regisztrációs szám: NCTA-2013-4196-M1)” c. 
projekttevékenységek köré csoportosult. A projekt időintervalluma: 2013. október 1 – 2016. 
január 31. 

A projekt rövid összefoglalása 

A projekt célja a MADÁSZSZ, valamint a bevont szervezetek képessé tétele a kedvezőtlen 
körülményekre válaszoló, proaktív alkalmazkodásra, valamint hangsúlyos és szintén proaktív 
érdekérvényesítő tevékenység kialakítása országos és helyi szinten a szakmapolitikai 
kontextus megváltoztatása, a szakmai szempontokat tiszteletben tartó erősebb és célzottabb 
kormányzati szerepvállalás erősítése érdekében. 

A MADÁSZSZ stratégiai fejlesztésének elemei: szervezeti és érdekképviseleti/kommunikációs 
működéssel kapcsolatos kompetenciák növelése, és hatékonyabb érdekérvényesítést 
lehetővé tevő kapacitások, struktúrák kialakítása. 

A projekt keretében végzett fejlesztésbe összesen 20 drogszakmai civil szervezet terveztünk 
bevonni.  

A projekt keretében szakmai/szervezeti működéssel kapcsolatos és 
érdekérvényesítési/kommunikációs kompetenciákat fejlesztő képzések zajlanak, kialakításra 
került a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület, és a Drogszakmai Civil Ombudsman 
intézménye, és facilitáljuk a helyi érdekérvényesítő tevékenységeket. 

A projekt eredményeként – reményeink szerint - a MADÁSZSZ és a bevont szervezetek 
kompetenciái fejlődnek, működésük szakszerűsége növekszik, társadalmi beágyazottságuk 
javul. A terület érdekérvényesítésének szakszerűsége fejlődik, a szakmai iránymutatás 
erőteljesebbé válik országos és helyi szinten. 

A projekt általános célja 

A projekt célja a drogszakma támogatása az aktuális társadalmi körülményekre reflektáló 
proaktív alkalmazkodásában (I), valamint a terület érdekérvényesítő tevékenységének 
javítása (II). 

A konkrét fejlesztések mindkét cél esetében két szinten zajlanak. Az egyik szint a MADÁSZSZ 
stratégiai fejlesztése, a hatékonyabb működést és érdekérvényesítést lehetővé tevő 
készségek, kapacitások, struktúrák kialakítása. A fejlesztések másik szintje pedig a proaktív 
alkalmazkodással és érdekérvényesítéssel kapcsolatos tudás/tapasztalat átadása. 

Átívelő célként érvényesíteni kívánjuk a nyilvánosság, a tényalapúság és az értékelés 
szempontjait. 

 
A projekt célcsoportjai 

A projekt keretében végzett fejlesztések közvetlenül a MADÁSZSZ-ra, valamint 21 bevont 
drogszakmai civil szervezetre irányulnak.  
A bevont szervezetek kiválasztása során a szervezetek heterogenitására törekedtünk, mind a 
végzett tevékenységük típusa, mind az ernyőszervezetekbe való tömörülésük alapján. Ennek 
megfelelően a szervezetek három körből kerültek kiválasztásra: 



I. A prevencióval és ártalomcsökkentéssel foglalkozó MADÁSZSZ tagszervezetek  
II. A drogszakma más szegmenseit megjelenítő, együttműködő ernyőszervezetek 
tagszervezetei 
III. A területen jelen lévő, de drogszakmai ernyőszervezetekbe nem tömörülő civil 
szervezetek  
 
A projekt főbb tevékenységei 

I. A MADÁSZSZ képessé tétele az aktuális körülményekre válaszoló, proaktív 
alkalmazkodásra, a bevont szervezetek támogatása a megújulásban. 

I.1. A MADÁSZSZ fejlesztése 

I.1.a. Készségfejlesztő képzések és tréningek a MADÁSZSZ számára 
I.1.b. Mentori szolgáltatások igénybevétele 

I.2. A bevont szervezetek fejlesztése 
I.2.a. Készségfejlesztő képzések és tréningek 
I.2.b. Facilitátori, mentori szolgáltatások 
I.2.c. Vezetői szupervízió 

II. Hangsúlyos és proaktív érdekérvényesítő tevékenység országos és helyi 
szinten, a szakmapolitikai kontextus megváltoztatása, a szakmai szempontokat 
tiszteletben tartó erősebb és célzottabb kormányzati szerepvállalás erősítése 
érdekében.  

II.1. Proaktív érdekérvényesítő tevékenység országos szinten: 
II.1.a.) A Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület létrehozása és működtetése: a 
testületnek egyfajta ’think tank’ funkciót szánunk, s működtetését különböző szakmai 
bizottságok révén terveztük meg. 
II.1.b.) Drogszakmai Civil Ombudsman intézményének létrehozása és működtetése. Az 
ombudsman a kormányzati munkát és az állam hatalom-gyakorlását ellenőrzi. A civil 
szervezetek azon ügyeit gyűjti össze, képviseli és monitorozza, melyek az ő szintjükön már 
elakadtak, visszhangtalanok maradtak, vagy rendre hátrányukra történik az ügyek 
elrendezése.  

II.2. Proaktív érdekérvényesítő tevékenység helyi szinten: az országos szinten végzett 
szakmapolitikai tevékenység megjelenítése a helyi döntéshozók felé történő 
érdekérvényesítésben. 

III. Átívelő tevékenységek: 

III.1. Tényalapúság, értékelés: 
III.1.a. A projekt során végzett tevékenységek folyamatértékelése; 
III.1.b. Félidős értékelés.  

III.2. Nyilvánosság, társadalmi kommunikáció: 
III.2.a. Közösségi kommunikáció igénybevételével a projekt fejlesztéseinek folyamatos 
hozzáférhetővé tétele; 
III.2.b. Lobbi tevékenység a drog témának a TEDxDanubia előadásai között való 
megjelenéséért; 
III.2.c. A projekt keretében elsajátított új technikák alkalmazását bemutató internetes 
terjesztésű kiadvány megjelentetése. 

 
 
Megvalósult tevékenységek 2015-ben: 
 
 
DCO működése, a vizsgált ügyek és eljárások 



1. A KÖZPONTI ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐKRŐL (KENYSZI) 
RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYEK: 

A KENYSZI rendszer a Magyar Állam által létrehozott adminisztratív nyilvántartás, melynek 
célja a szolgáltatások igénybevételének felmérése, és a kettős igénybevétel kizárása az 
ellátottak TAJ száma alapján. A drogszakmai szervezetek és intézmények nagy arányban 
kötelezettek e nyilvántartás vezetésére. Azonban a rendszer bevezetését megelőzően, a 
használatára kötelezettek nem kaptak megfelelő tájékoztatást annak kitöltésével és 
értelmezésével kapcsolatban, így az alkalmazók hibákat vétettek. A Magyar Államkincstár 
ezen elektronikus nyilvántartást, az egyébként általánosságban hibátlanul vezetett írásos 
nyilvántartásokkal szemben prioritással kezelte és a kifizetett normatívák jogos 
igénybevételét csak ezen nyilvántartás alapján állapította meg, s így visszafizetésre kötelezte 
a hibázó szolgáltatókat. Ezen visszafizetéseket megállapító határozatok ellen éltek a 
fellebbezés, és ezt követően a bírósági felülvizsgálat lehetőségével a szolgáltatást fenntartó 
szervezetek (továbbiakban: fenntartók). 

A KENYSZI kapcsán az alábbi ügyekkel foglalkozott a DCO: 

Szent Erzsébet Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Szekszárd 

A szekszárdi RÉV a DCO segítségével két év vonatkozásában keresetet adott be, melynek az 
eljáró bíróság helyt adott, és kötelezte a Magyar Államkincstárt új eljárásra. A nagyobb 
összegű visszafizetés (2013. év) esetében a Magyar Államkincstár felülvizsgálati kérelmet 
adott be a Kúriához, melyre 2015. augusztus 25. napján felülvizsgálati ellenkérelmet nyújtott 
be a DCO. A felülvizsgálati eljárás során a Kúria előtt a szervezet a pert 
megnyerte, a Kúria a Magyar Államkincstárt új eljárásra utasította. A 2014. január 
havi téves jelentés kapcsán időközben ismét pert nyert a szervezet, 2015. november 4-én 
volt az ítélethirdetés. 

1.2 KENYSZI-– GONDVISELÉS Alapítvány 

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyó ügyben 2015. május 29. napján 
előkészítő irat került benyújtásra, amit 2015. július 30-án tárgyalt a bíróság, s ítéletében a 
Gondviselés Alapítvány keresetét elutasította. Az ezt követően, 2015. augusztus 3-án 
beadott, a végrehajtás felfüggesztését kérő felülvizsgálati ellenkérelem szintén elutasításra 
került. 
(A Kúria tárgyalása már 2016-ban volt, melyen az Alapítvány a pert megnyerte, a 
Kúria új eljárásra utasította a bíróságot).  
 

1.3 KENYSZI-– Félúton Alapítvány 

A DCO a MÁK elmarasztaló határozatai ellen – két vizsgált év vonatkozásában – fellebbezést 
készített és nyújtott be. Mivel a másodfokú eljárásban a fellebbezés szerint, a megbízó 
érdekeinek megfelelően került módosításra a két határozat, így ezekben az ügyekben 
a megbízó utasítása szerint nem indult bírósági eljárás. 

 

1.4 Újabb 2 KENYSZI megkeresés 

A fentiekben részletezett ügyeken kívül további két, a KENYSZI nyilvántartással kapcsolatos 
megkeresés érkezett a DCO-hoz. 

1.5 KENYSZI ügy kiterjesztése – a perben képviselt szervezeten túlmutató 
tevékenységek 

a) Jogegységi döntés indítványozása:  



A RÉV-es ügy kapcsán a DCO a felülvizsgálati kérelemben indítványozta, hogy a Kúria 
fontolja meg a jogegységi döntésre utalást, mivel a tárgyban hasonló tényállások mellett 
ellentétes ítéletek születnek az országban, mely a jogalkalmazó szervezetekben 
jogbizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot okoz. Ezen jogegységi indítványt a Kúria még 
nem bírálta el. 

b) Közérdekű adatigénylés KENYSZI ügyben 
2015. 05. 11. napján a DCO a KENYSZIS visszafizetésekre vonatkozó közérdekű 
adatigénylést küldött a MÁK-hoz, a probléma általánosságának felderítése 
érdekében. A határidő egyszeri meghosszabbítását követően a kért adatokat 2015. június 
4-én emailben küldték meg, mely azóta továbbításra került a KCKT-nek, és a MADÁSZSZ 
honlapjára is felkerült. 

c) Szervezetek részére történő tájékoztatás 
2015. július 2. napján meghívott előadóként vett részt a DCO a Menhely Alapítvány által a 
3e program keretében szervezett, az „Egyes normatív támogatási feltételek 2015-ös 
változásának értelmezése, a KENYSZI rendszer anomáliái” címmel rendezett NCTA 
programon. Ezt követően a résztvevő, KENYSZI-t használó szervezetek emailben 
rendelkezésére bocsátottak hasonló ügyekben írt kereseteket, előkészítő iratokat 
és ítéleteket, valamint a MÁK-tól a tárgyban érkezett közérdekű adatokat. 

2. KUTATÁSI ADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATIGÉNYLÉS – NCSSZI  
A KCKT feladatának tartotta a drogkutatások területén az utóbbi évek legnagyobb volumenű 
vizsgálatának, a „Komplex, integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai 
módszertani megalapozása” című TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0004 projekt keretében készült 
vizsgálatnak – a tudományos kutatások standardjai mentén és a terület szükségleteire való 
reflektivitás szempontjából való – értékelését. Tekintettel arra, hogy a projekt 
dokumentációi, köztük az annak keretében létrehozott adatbázis, illetve a kutatás 
eredményeit tartalmazó beszámolók a projekt felületen nem kerültek közzétételre, így a 
KCKT kutatási munkacsoportja a DCO segítségét kérte abban, hogy a „Komplex, 
integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai módszertani 
megalapozása” című TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0004 projekt keretében készült 
kutatással kapcsolatos dokumentációk közérdekű adatigénylés keretében 
hozzáférhetővé és értékelhetővé váljanak a szakmai közösség számára. 

A KCKT kérésére a DCO 2015-ben két alkalommal adatigénylést nyújtott be, azonban a 
megkapott anyagok nem voltak teljes körűek. Bizonyos iratokba való betekintés kizárólag a 
helyszínen volt lehetséges. A betekintés során tett észrevételeit a DCO átadta a Megbízónak. 
Az adatigénylés során megkapott anyagok és az adatigénylés teljes folyamatának 
dokumentumai megtalálhatók a http://www.madaszsz.hu/dco_ugyek.php felületen. 

A KCKT kutatási munkacsoportja a kutatás keretében született ajánlások 
lektorálására ajánlásonként két-két független szakértőt kért fel (mindegyik ajánlás 
mellékleteként szerepelt a kutatási beszámoló is, amely dokumentum ily módon mind a 6 
szakértő által véleményezésre került). A lektorált anyagokat és a lektori véleményeket 
a KCKT nyilvánosságra hozta a http://www.madaszsz.hu/kckt_szak.php 
felületen. 

3. ELTERELÉS JELENTÉS  

A DCO az elterelést (megelőző-felvilágosító szolgáltatást) nyújtó szervezetektől és az 
ernyőszervezetektől érkezett panaszok, megkeresések alapján vizsgálatot indított az 
elterelés, elsősorban a megelőző-felvilágosító szolgáltatás jelenlegi magyarországi 
helyzetével kapcsolatosan. A beérkező panaszok, a szervezetek által a DCO rendelkezésére 
bocsátott, illetve egyéb úton nyilvánosan hozzáférhető dokumentumok áttekintése, továbbá 

http://www.madaszsz.hu/dco_ugyek.php
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a DCO által a tárgyban benyújtott közérdekű adatigénylés útján szerzett információk 
áttanulmányozása, illetve az így kialakult helyzetkép vonatkozó jogszabályokkal való 
összevetése eredményeként – a területen jártassággal rendelkező szakértők bevonásával – 
elkészítette a „Civil ombudsmani jelentés a megelőző-felvilágosító szolgáltatásról” című 
dokumentumot. 
A jelentés elkészítése érdekében 2015 elején a DCO az elterelés szolgáltatást végző 
szervezeteket meglátogatta, feltérképezte a problémákat és a megelőző- 
felvilágosító szolgáltatás rendszerszintű problémáit azonosította. Az anyaggyűjtés, 
szakirodalom felkutatás, feldolgozás folyamatát követően 2015.június 9. napján elkészült a 
jelentés első verziója. 
2015. július 29. napján az elterelésre utalt személyek által használt kábítószer típusokra 
vonatkozó közérdekű adatigénylést nyújtott be a DCO a Legfőbb Ügyészség 
Kabinetének. A válasz - a kért adatok egy részével – elektronikus formában 2015. augusztus 
19. napján érkezett meg, majd ezzel kiegészítve készült el a végleges jelentés, mely olyan, 
nem csak az elterelést, de az egész magyarországi kábítószer-helyzetet átszövő 
problémákra világított rá, amelyek felvetik a hazai drogpolitika újragondolását. (A 
jelentés megtalálható a DCO felületén: http://www.madaszsz.hu/dco_financ.php) 

4. KAB-os szerződésekkel kapcsolatos megállapítások 

A KAB-os támogatásigénylésre benyújtott pályázatokkal kapcsolatban számos probléma 
merült fel. A hiányosságok/problémák azonosítása, illetve előfordulási gyakoriságának 
feltárása érdekében a DCO a szervezetek körében adatgyűjtést kezdeményezett. Az 
azonosított rendszerszintű problémák a szerződés aláírásának, megküldésének időpontjával, 
a hiánypótlási eljárás okaival és időtartamával, a pályázati összeg kifizetésével és a lezárt 
pályázatok esetén a beszámolóval, visszafizetéssel voltak kapcsolatosak.  
 
 
 
KCKT  
Az elsődlegesen egyfajta Think Tank funkciót betöltő KCKT működtetésétől azt várjuk, hogy 
a különböző szakmai munkacsoportjai révén rendszeres egyeztetések történjenek a 
drogproblémákat kezelő civil szakmai szervezetek körében, és hogy maga a KCKT szakmai 
iránymutatást adjon a terület számára.  
A KCKT hatszor ülésezett, 5 szakértői anyagot állított össze.  
2015.01.21, Szociális szolgáltatások finanszírozásával kapcsolatos szakértői anyag: 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/kckt/szoc_szolg_2015_allasfoglalas_kckt.pdf 
Febr.11: KCKT ülés, MADÁSZSZ székhely, 10fő 
Febr.12: A KCKT-t alkotó 4 ernyőszervezet nyílt levele a Fővárosi Közgyűlésnek a tűcserék 
bezárása miatt kialakult krízishelyzetről 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/kckt/level_fovarosionkormanyzatnak_OK.pdf 
Ápr.10: KCKT ülés, Kőleves Kert, 9fő 
Máj.13: KCKT ülés, MADÁSZSZ székhely, 9 fő 
Jún.11: A KCKT 4 szakmai munkacsoportjában által szervezett fókuszcsoportos ülés az „Élő 
jelentés”-hez a CF-on, 88 fő részvételével (Alacsonyküszöb/Árt.csökk: 22; Prevenciós: 21; 
Kezelés-ellátási: 31; Drogpol: 14 fő) 
Jún.19: KCKT ülés, MADÁSZSZ székhely, 8 fő 
Jún.26: KCKT sajtóközlemény a Drogellenes Világnapon: 
http://www.madaszsz.hu/hirek/drogellenes_vilagnapi_kckt_sajtokozlemeny.pdf 
Júl. 6: Drogpolitikai munkacsoport – Élő jelentés 2. ülés,  ELTE PPK Pszichológiai Intézet,10 
fő 
Júl. 7: Prevenciós munkacsoport - Élő jelentés 2. ülés, ELTE PPK Pszichológiai Intézet , 8 fő 
Szept.10: KCKT ülés, MADÁSZSZ székhely, 9 fő 
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Szept-okt: Közel 100 fő közreműködésével elkészült az Élő Jelentés, a KCKT kutatási 
munkacsoportja és a Viselkedéskutató Kft. kidolgozta a tanulmányt. A Jelentés eredményeit 
sajtótájékoztatón, konferenciákon, tanács /KEF üléseken és on-line terjesztettük az 
együttműködő partnereink közreműködésével.  
http://madaszsz.hu/norveg_doksi/kckt/elo_jelentes_1015.pdf 
Okt. 7. Fővárosi drogpolitikával kapcsolatos KCKT levél a Főpolgármester-helyettesnek:  
http://madaszsz.hu/norveg_doksi/kckt/drogszakmai_level_fovaros_kckt_2015_okt.pdf 
Okt 9: Találkozó Nyitrai Imre helyettes államtitkárral, EMMI, 3 fő 
Okt. 15, „Élő Jelentés” Sajtótájékoztató, Mozsár Kávézó, Nagymező u. 21, 30 résztvevő  
Okt.15: KCKT ülés, Mozsár Kávézó, 12 résztvevő 
Nov. 2: Kábítószerügyi Tanács ülésen Élő jelentés előadás, kb. 25 résztvevő 
Nov.13: Tárgyalás a Fővárosi Önkormányzattal, Városház u., 5 fő 
Nov. 26, Magyar Addiktológiai Társaság Kongresszus, Élő Jelentés-KCKT szekció, Siófok, kb. 
60 fő résztvevő; előadásaink: http://madaszsz.hu/bemutat.php?ki=235 
Dec.4: KCKT ülés, MADÁSZSZ székhely, 11 fő 
Dec.7: KCKT Fővárosi Drogfórum, Európai Ifjúsági Központ, II.ker., Zivatar utca 1, 19 fő, 
Beszámoló és előadás videók: http://drogriporter.hu/fovarosi_drogpol 
 
 
Non-profit vállalkozási tréning a BSz számára 
A 2x4 napos tréning (febr.26-márc.20.) lebonyolítására a Tiszta Jövőért Alapítvány 
klubtermében (1143 Bp., Tábornok u. 11/B) került sor két csoport számára, melyen összesen 
29 fő vett részt. 
A képzéssel azt terveztük elérni, hogy a résztvevők megismerjék, átlássák a non-profit 
vállalkozás lehetőségeit, és felkészültek legyenek az ilyen irányú elképzeléseik 
megtervezésére, kivitelezésére. 
A tervezett 7-8 fő/csop. résztvevői létszámhoz képest jóval több, összesen 29 fő vett részt a 
képzésen, aminek minőségét az oktatói beszámoló alapján a 20 kitöltő résztvevő közül 14-en 
kiválóra és 6-an nagyon jóra értékeltek. 
„A résztvevőknek a trénerek személyével, felkészültségével, a képzés munkamódjával, 
valamint a képzés körülményeivel kapcsolatos véleményei 5 fokozatú skálán 4,1-4,8 közötti 
átlagértékeket vettek fel, a legtöbben 5-ösre értékelték a téringet mindegyik vizsgált 
szempont mentén (nem fordult elő egyetlen elégedetlenségi tartományba eső vélemény 
sem). A korábbi képzésekkel összehasonlítva összességében a nonprofit vállalkozási 
képzéssel voltak leginkább elégedettek a résztvevők: a képzés fontos témákat dolgozott fel 
(5-ös, 4-es értékek), és jól szervezett volt (9 db 5-ös, 1 4-es), és szívesen részt vesznek 
máskor is ilyen képzéseken (5-ös, 4-es értékek). A képzést úgy értékelték, hogy hasznos volt 
a szervezet számára, s be tudták vinni a szervezetük problémáit a képzésre, és a 
tapasztaltakat a szervezetnél átbeszélték.” (Az NCTA projektbe bevont szervezetek által 4 
havonta kitöltött 4. monitoring eredményéből). 
 
 
Érdekérvényesítő tevékenység helyi szinten 
A BSz-ek számára februárban elkészült egy tanulmány „A civil kábítószerügyi koordináció és 
érdekérvényesítés lehetőségei helyi szinten” címmel, amelyet közzétettünk honlapunkon: 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/A%20civil%20kabitoszerugyi%20koordinacio_TANUL
MANY.pdf 
 
A projekt során végzett tevékenységek folyamatértékelése – 4 havonta 
BSz-ek értékelési eszközrendszerének beüzemelése, kiinduló kérdőív, októberi 
kérdőív  
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Szervezetünk elkötelezett tevékenységének helyzetadekvátsága, szükségletekben gyökerező 
volta iránt, és fontosnak tartjuk, hogy munkánk a szervezetek megelégedését, 
eredményesebb működését szolgálja. Másrészt projektkövetelmény is a tevékenységek, 
fejlesztések, változások, a BSz-ek véleményének folyamatos monitorozása, amit a projekthez 
kifejlesztett monitoring kérdőív segítségével követünk nyomon.A monitoring adatok 
megalapozzák a BSz-ek igényeihez illeszkedő fejlesztések tervezését, és hogy felhasználjuk 
őket a beszámolók elkészítése során.  

A projekt tevékenységeit leképező indikátorokat és a tevékenységekkel kapcsolatos 
visszajelzésekre vonatkozó kérdéseket tartalmazó, a BSz-ek körében 4 havonta felvételre 
kerülő online kérdőív lehetővé tette a projekt folyamatos monitorozását, reagálás-központú 
értékelését.  

Az online kérdőív egyéni belépési jelszóval érhető el a BSz-ek számára: 
http://viselkedeskutato.hu/index.php?lang=hu 
 
2015-ben három alkalommal került kitöltésre a projekt reagálás központú monitoring 
kérdőíve a BSz-ek körében. 
Az eredmények itt érhetők el: http://madaszsz.hu/norveg_ertekel.php 
 
 
A projekt félidős értékelése, felülvizsgált projektterv 
A projekt félidős átfogó értékelésének előkészítését még az előző év végén megkezdtük. 
2014. november 4-5-én, az ArtÉra Alapítványban 2 csoportban zajlott a fókuszcsoportos 
adatfelvétel, 17 BSz 18 képviselője részvételével. A fókuszcsoportos kutatás eredményei 
alapján, a 2015.01.21-én a MADÁSZSZ elnökség elkészítette a felülvizsgált projekttervet, 
mely elősegítette a projekt hátralévő időszakára tervezett tevékenységeinek az aktuális 
igényekhez való igazítását. 
A fókuszcsoportos értékelés eredménye: 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/norveg_felidos_ertekeles_20150121%20%281%29.p
df 
Felülvizsgált projektterv: 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/Proj_Terv_Felulvizsgalat_Felidos_Ertekeles_Alapjan1.
pdf 
 
Mentori szolgáltatás a BSz-eknek 
2015. januártól: Összesen 2 témában kínáltuk fel a mentori szolgáltatást a BSz-eknek.  
 
BSz-ek 2. találkozója 
2015. január 23, MADÁSZSZ Telephely, 23 résztvevő. Bemutatásra, megvitatásra kerültek: 
Félidős értékelés, felülvizsgált projektterv, a projekt hátralévő eseményei, a non-profit 
vállalkozási tréning.  
A rendezvény beszámolója: http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=188 
Előadások: http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/bevontak_2.%20talalkozoja_GJ.pdf 
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/Proj_Terv_Felulvizsgalat_Felidos_Ertekeles_Alapjan1.
pdf 
 
 
TEDxDanubiában való megjelenés 
Máj.21: Egyik BSz szakembere, a Kék Pont munkatársa szerepelt a TEDxDanubia-ban:  
http://www.tedxdanubia.com/tedx-videok/merj-kevesebbet-david-ferenc-tedxdanubia 
 
Országos Civil Fórum 

http://viselkedeskutato.hu/index.php?lang=hu
http://madaszsz.hu/norveg_ertekel.php
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/norveg_felidos_ertekeles_20150121%20%281%29.pdf
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/norveg_felidos_ertekeles_20150121%20%281%29.pdf
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/Proj_Terv_Felulvizsgalat_Felidos_Ertekeles_Alapjan1.pdf
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/Proj_Terv_Felulvizsgalat_Felidos_Ertekeles_Alapjan1.pdf
http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=188
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/bevontak_2.%20talalkozoja_GJ.pdf
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/Proj_Terv_Felulvizsgalat_Felidos_Ertekeles_Alapjan1.pdf
http://www.madaszsz.hu/norveg_doksi/Proj_Terv_Felulvizsgalat_Felidos_Ertekeles_Alapjan1.pdf
http://www.tedxdanubia.com/tedx-videok/merj-kevesebbet-david-ferenc-tedxdanubia


Ápr.-májusban szerveztük a júniusi fórumot: 
Jún.11, Kossuth Klub, 146 főrészvételével (köztük 8 fő média)  
felhívás:http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=215 
Beszámoló: http://www.madaszsz.hu/bemutat.php?ki=220 
 
Szupervízió: Dec-jan: 4 alkalom, összesen 12 órában, 4+1 fő részvételével. 
 
Szervezeti "jó gyakorlatok"-at bemutató internetes kiadvány: szeptembertől készült 
(közzététele: a 2016. januári MADÁSZSZ Konferencián volt) 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46739097/Szervezeti_jo_gyakorlatok_final_ncta.pdf 
 
 
Elnökségi ülések – 12 alkalommal 
 
Közgyűlés – 1 alkalommal 
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