
 
 
JOGRIPORTER ALAPÍTVÁNY szöveges beszámoló 2020 
 
1. A Drogriporter oldal, blog és közösségi média 
  
A Jogriporter Alapítvány legfontosabb brandje és drogpolitikai weboldala a Drogriporter, 
amelyen három nyelven szolgáltatott tartalmat: angolul, magyarul és oroszul. Az angol 
nyelvű cikkek száma 2020-ban meghaladta az 50-et, ezek havonta több tízezer olvasóhoz 
eljutnak. 
 
A magyar nyelvű oldal tartalmainak nagy részét a blog posztjai tették ki. A blogot 2020 során 
áthelyeztük az Indablog oldalról a 444.hu felületére. A szerkesztőséggel való megállapodás 
keretében a blog teljesen függetlenül működik, a tartalmakat pedig a 444.hu szerkesztősége 
tetszés szerint kiteszi a főoldalra, hogy több olvasót érhessünk el. A magyar blogon 2020 
során 84 posztot közöltünk, ezek több százezer olvasót értek el. 
  
2020-ban átalakítottuk és felújítottuk a Drogriporter oldal angol magyar és orosz felületét. 
Felhasználóbarátabb és esztétikusabb dizájnt és struktúrát alakítottunk ki, ahol az olvasók 
könnyen megtalálhatják a nekik tetsző tartalmakat. A blogposztokat az oldalra is feltesszük, 
ezenkívül vannak olyan tartalmak is, amelyek kizárólag az oldalon érhetők el, a blogon nem. 
  
A Drogriporter Facebook oldalon dinamikusan növeltük az olvasói bázist, jelenleg több mint 
40 ezren követik az átlagosan napi 1-2 poszttal jelentkező magyar FB oldalt, amely minden 
héten több, mint százezer emberhez jut el. Az angol nyelvű oldalt több, mint 29 ezren 
követik. Tartalmainkat a Twitteren is promótáltuk angol nyelven. A Drogriporter YouTube 
csatornáján mintegy heti rendszerességgel kerültek fel új filmek. 
  
A 2020-as évben elindult a Drogriporter Café online videós beszélgetős műsor, ami mind 
angolul, mind magyarul jelentkezik rendszeresen. Ebben szakemberekkel és aktivistákkal 
vitatjuk meg a drogpolitikai fejleményeit. Ezzel párhuzamosan elindítottuk a havi 
rendszerességű Drogriporter Világhíradónkat is, ami néhány percben összefoglalja a 
legújabb híreket a globális drogpolitika világából, szintén angol és magyar nyelven is. Ezeket 
a műsorokat a Facebook live stream funkciójának segítségével közvetítettük, és podcast 
formában is elérhetővé tettük, angolul és magyarul is.    
 
2020-ban felújítottuk a Jogriporter Alapítvány honlapját is. 
  
2. Válaszok a COVID-járványra 
  
A Drogriporter kezdettől a COVID-járvány elleni küzdelem frontvonalába került azzal, hogy 
európai és magyarországi szinten is próbálta monitorozni az ártalomcsökkentő szervezetek 
reakcióit, és segíteni a tájékoztatásban. Az angol nyelvű oldalon egyedülálló monitorozó 
oldalunkon több, mint 30 európai város ártalomcsökkentő szervezeteinek munkáját követtük 
nyomon a tavaszi-nyári bezárások alatt. Elindítottuk a Stories from the Frontlines című  



 
 
videós műsorunkat is, amelyben az európai ártalomcsökkentő szervezetek munkatársaival 
készítettünk riportot arról, miként küzdöttek meg a járvány következményeivel. 
  
Magyarországon a Drogriporter oldal egy olyan adatbázist hozott létre, ahol a járvány idején 
nyomon lehetett követni, hogy az egyes drogambulanciák, terápiás intézmények, önsegítő 
körök hogyan voltak elérhetőek, illetve mely szolgáltatásaik voltak csak online 
hozzáférhetőek. 
  
A Nyílt Társadalom Intézet egy rendkívüli pályázatának segítségével támogattuk a HepaGo 
nevű budapesti ártalomcsökkentő csoport munkáját, amely a fővárosi hajléktalan 
szerhasználók körében életmentő utcai megkereső és hepatitis szűrő munkát végzett a 
legnehezebb napokban. A támogatás segítségével a HepaGo szociális munkásainak 
fizetését, illetve a mobil szűrőbusz bérlését, ezenkívül ártalomcsökkentő eszközök 
vásárlását pótoltuk ki. A projekt keretében filmet készítettünk a HepaGo munkájáról, és a 
Drogriporter Café műsorában beszélgettünk a munkatársakkal.      
 
Autocracy Analyst néven egy angol nyelvű honlapot indítottunk el, amelynek célja az volt, 
hogy monitorozza a demokrácia hanyatlását és az autokratikus rendszer kiépülését 
Magyarországon. A projekt keretében 20 elemző cikk, egy videó és egy podcast adás 
született. 
  
3. Az ENSZ Kábítószerügyi Bizottság 63. bécsi ülésszaka 
  
A Nemzetközi Drogpolitikai Konzorcium (IDPC) megbízásából az ENSZ Kábítószerügyi 
Bizottság 63-ik bécsi ülésén 10 tematikus drogpolitikai kisfilmet készítettünk. Hatot a 
kannabisz reform helyzetéről, egyet az ENSZ közös pozíciójáról a drogokkal kapcsolatban, 
egyet a drog propaganda törvényekről, egyet a kannabisz ENSZ egyezményekben történő 
újrabesorolásáról, egyet pedig Norvégia dekriminalizációs terveiről. 
  
A PIMENKO LLC számára a bécsben megrendezett ENSZ Kábítószerügyi Bizottság 63-ik 
bécsi ülésén hat darab videó interjút készítettünk, amelyet egy az ártalomcsökkentésről 
szóló MOOC-hoz (Massive Open Online Course) vagyis tömeges nyílt online kurzushoz 
készítettek. 
  
4. Az EU Bizottság tanácsadó szervében kifejtett tevékenység 
  
Az Európai Bizottság civil tanácsadó szerve (Civil Society Forum on Drugs, CSFD) 
munkájában a Jogriporter igazgatója vett részt. A Bizottság támogatásával megvalósuló 
projekt egyik munkacsoportját vezette, amelynek célja, hogy a civil társadalom bevonását 
elősegítse az EU-ban. 
  
A projekt keretében 2020 nyarán egy szakirodalmi áttekintést végeztünk a hollandiai 
székhelyű AFEW International szervezettel együttműködve, a civil társadalom bevonásával  



 
 
kapcsolatos nemzetközi ajánlásokkal kapcsolatban. A jelentés elérhető a Drogriporter 
honlapján angol nyelven. 
  
A jelentésre építve pedig minőségi sztenderdeket alakítottunk ki, amelyek mind a 
döntéshozók, mind a civil szervezetek számára kalauzul szolgálnak majd azzal 
kapcsolatban, milyen alapelveket, értékeket kell figyelembe venni a civil társadalom 
bevonásánál. A terv szerint pedig ennek megvalósulását rendszeresen monitorozni fogjuk. 
  
5. A Peer2Peer program 
  
Az Európai Bizottság támogatásával, a portugáliai székhelyű APDES szervezet vezetésével 
megvalósuló projektben a Jogriporter Alapítvány a kommunikációs feladatok elvégzését 
vállalta. A projekt célja, hogy a sorstárs segítők bevonását előmozdítsa az EU-ban az 
ártalomcsökkentés terén, népszerűsítve a megélt tapasztalattal rendelkező munkatársak 
eredményes alkalmazásának jó gyakorlatait. Az Alapítvány a projekt keretében filmet 
forgatott a belgiumi Antwerpenben és a hollandiai Amszterdamban, ahol szakembereket és 
érintetteket interjúvolt meg a témában. Az Alapítvány honlapot, logót, Facebook oldalt 
készített, és a filmet elérhetővé tette az oldalán. 
 
6. INPUD dokumentumfilm sorozat készítés 
 
A Drogfogyasztók Nemzetközi Hálózata (INPUD) a hollandiai székhelyű Robert Carr 
Alapítvány által támogatott projektje részeként leszerződött a Jogriporter Alapítvánnyal, hogy 
a drogfogyasztók nemzetközi mozgalmának történetéről egy több részes filmet készítsen, 
amely “Taking Back What's Ours: An Oral History of the Movement of People who Use 
Drugs címmel került publikálásra az Interneten. Külföldi forgatásokat végeztünk és 
forgatócsoportokat koordináltunk 20 országban 34 interjúalannyal.10 darab 35-45 perces 
dokumentumfilmet vágtunk és publikáltunk angolul és magyarul is. A filmekhez magyar, 
orosz és spanyol feliratok is készültek. 
 
7. Egyéb filmes tevékenységek  
 
Az Odyseus szlovák ártalomcsökkentő szervezet számára elkészítettük a "Drogok és 
emberek" című, 4 epizódból álló információs videó sorozatunk szlovák nyelvű változatát, 
Dominika Jašeková főszereplésével.  Az epizódokat a szervezet az interneten publikálta. 
 
Az FHN (A Humánus Drogpolitikáért Szervezet - Foreningen for Human Narkotikapolitikk) 
norvég  ártalomcsökkentő szervezet számára elkészítettük a "Drogok és emberek" című, 4 
epizódból álló információs videó sorozatunk norvég nyelvű változatát, Arild Knutsen 
főszereplésével.  Az epizódokat a szervezet az interneten publikálta. 
 
Az Exchange Supplies angol szervezet számára készítettünk két rövidfilmet az INPUD 
sorozat Ausztrál epizódjából, egy ingyenesen elérhető online kurzus számára. 



 
 
 
8. A HR4Homeless projekt 
 
Az ERASMUS+ támogatásával a belgiumi FEANTSA szervezet vezetésével megvalósuló 
nemzetközi projekt célja, hogy elősegítse a hajléktalan drogfogyasztó emberek 
ártalomcsökkentő szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ennek keretében az Alapítvány részt 
vett az európai kutatásban, amely az egyes résztvevő országokban mérte fel a 
hajléktalanság és drogfogyasztás összefüggéseit. Ezenkívül képzést tartottunk európai 
hajléktalan-ellátásban dolgozó szakemberek számára az ártalomcsökkentésről. 
 
9. Let’s Talk About Drugs projekt 
 
Az ERASMUS+ támogatásával a litván Eurázsiai Ártalomcsökkentő Hálózat (EHRA) 
vezetésével megvalósuló projekt célja, hogy felmérje és elősegítse a realitás-alapú 
tájékoztatást a drogokról a fiatalok körében. A projekt keretében kutatást végeztünk a 
magyarországi drogprevenció helyzetéről, kérdőíves vizsgálat és interjúk, illetve 
fókuszcsoportok segítségével. A projekt eredményeiről egy online webináriumon számoltunk 
be angolul.  
 
 
 
 
 
 
 


