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A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő
Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság

Jelentés
a ,,Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban

foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását
előkészítő eseti bizottság eddigi tevékenységéről

Jelen dokumentumban ismertetjük az eseti bizottság létrejöttének körülményeit
és beszámolunk eddigi tevékenységünkről . Elöljáróban jeleznünk kell azonban, hogy
a bizottság számára rendelkezésre álló idő a meghatározott feladatok teljesítésére -
azok komplexitása miatt -koránt sem volt elegendő . Ennek következtében már az
alakuló ülést követően kezdeményeztük a bizottság létrehozásáról szóló 19/2005 .
(IV . 14.) OGY határozat módosítását bizottságunk működési idejének
meghosszabbítása érdekében . Az erre vonatkozó határozatot időközben az
Országgyűlés 57/2005 . (VI . 6 .) számon el is fogadta

Az eseti bizottság megalakulásának előzményei

Az elmúlt 15 évben évről évre egyre súlyosabb probléma-együttesként jelent
meg hazánkban a kábítószer-fogyasztás, annak káros következményei és a tiltott
kábítószer kínálat. Ebből adódóan a mindenkori kormányok és az Országgyűlés
egyre komolyabb figyelmet fordítottak a problémára adható válaszok felkutatására,
illetve a válaszlépésekre . . Mindezzel párhuzamosan a közéletben időről időre
nagyobb súllyal jelent meg a kábítószer-probléma kérdése .

Az illetékes nemzetközi szervezetek - mint az ENSZ, az Európa Tanács
Pompidou Csoportja, valamint az Európai Unió illetékes bizottságai és szervei -
ajánlásai és nemzetközi projektjei keretében biztosított szakmai és pénzügyi
segítség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a növekvő számú kábítószer fogyasztó
kezelése és szociális reintegrációja, egyéb ellátása, valamint a drogmegelőzés
módszerei és a tiltott kábítószer-kínálat csökkentésére irányuló technikákkal és
módszerekkel kapcsolatos hazai tudás egyre bővült és fejlődött . Egyúttal bővültek és
fejlődtek a kábítószer-fogyasztás és az illegális drogterjesztés hazai jellemzőire, a
kábítószeresek kezelésére, rehabilitációjára vonatkozó ismeretek, valamint
megindultak az ezzel kapcsolatos hazai kutatások is .

A nemzetközi egyezmények, a nemzetközi szervezetek programjai és ajánlásai
(úgy, mint az ENSZ 1987 . évi International Conference on Drug Abuse and Illicit
Trafficking [Kábítószer Visszaéléssel és tiltott Forgalmazással Foglalkozó
Nemzetközi Konferencia], az ENSZ 1988 . évi Plenipotáris konferenciája, az ENSZ
Közgyűlések 1990 . évi, 1994 . évi és 1998 . évi kábítószer-problémával foglalkozó
külön ülései által elfogadott Globális Programok és Politikai Deklarációk, az ENSZ
Kábítószer Bizottsága éves üléseinek határozatai, az Európa Tanács Pompidou
Csoportja Pán-európai miniszteri kábítószer konferenciájának Politikai Deklarációi és
Európai Munkaprogramjai (1991 ; 1994 ; 1998 ; 2002 ;), valamint az Európai Uniós
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A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő
Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság

közös joganyag, és az Európai Unió kábítószer-ellenes Stratégiái és Akciótervei
(legutóbb 2000-2004, illetve jelenleg 2005-2012) világossá tették, és egyre bővítették
a kábítószer-problémával kapcsolatos nemzetközi, állami, helyi közösségi és civil
feladatok körét és célkitűzéseit .

Mivel a kábítószer-probléma rendkívül szerteágazó, a társadalom majd minden
csoportját érintő kérdés, természetes, hogy mind az Országgyűlésben, mind a
tágabban értelmezett közéletben - időről időre - heves viták lángolnak fel egyes
területeivel kapcsolatban . Ezért nagyobb munkára és körültekintésre van szükség a
vele kapcsolatos célok és feladatok pontos megfogalmazása során .

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az Országgyűlés történetében a kábítószer-
fogyasztás elleni fellépés az egyik olyan kérdés, amellyel kapcsolatban a parlamenti
pártok saját társadalompolitikai megközelítéseiken túl a legfontosabb
alapkérdésekben többször is konszenzusos döntéssel záruló vitát tudtak lefolytatni .
Ennek szellemében hozta létre a Parlament 11111996 . (XII . 19 .) OGy határozatával a
kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében létrejött eseti bizottságot, majd így
kezdte meg működését 1998-ban az Ifjúsági és Sport állandó bizottság mellett a
Kábítószerügyi Albizottság . Széles körű egyeztetéssel került kidolgozásra, majd
minden parlamenti párt által elfogadásra 2000 . december 6-án a „Nemzeti Stratégia
a Kábítószer-probléma Visszaszorítására" című, a 9612000 . (XII . 11 .) OGy határozat
mellékleteként megjelent dokumentum, amely elsőként vázolta fel a kábítószerekkel
és a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos hazai intézkedések irányát, céljait és
időkereteit .

Mindezzel párhuzamosan a tágabb értelemben vett közéletben is egyre nőtt a
kábítószerekről, fogyasztásról, állami szerepvállalásról folytatott viták aktivitása . Ez a
párbeszéd hozzájárult a probléma szélesebb rétegek felé való bemutatásához .

A 2004 . év második felére ugyanakkor az Országgyűlés kábítószer-problémával
kapcsolatos tevékenysége érezhetően csökkent . Ez az állapot különösen
hátrányosnak bizonyult hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásának
következményeit illetően is, hiszen ekkor zajlott az Európai Unió 2005-2012-re szóló
Drogstratégiájának kialakítása .

Fentiekből következően került kezdeményezésre a „Nemzeti Stratégia a
Kábítószer-probléma Visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az
Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti
bizottság létrehozása az Országgyűlés előtt. A benyújtott határozati javaslat a
kezdeményezett eseti bizottság nevében szereplő feladaton túl lehetőséget kívánt
teremteni az Országgyűlés minden pártja számára, hogy bizottsági keretek között
tanácskozzanak a kábítószer-probléma hazai helyzetéről, az ellene elfogadott
stratégia megvalósulásának állapotáról és hatékonyságáról, valamint a jövőbeni
intézkedések szükségességéről és mikéntjéről .
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Az eseti bizottság felállítása

A határozati javaslat általános vitájára a feszített parlamenti menetrend és a
2005 . évi költségvetés körüli folyamatok eredményeképpen csak idén, a Parlament
2005 . február 22-ei ülésnapján kerülhetett sor . Az azonban már ekkor is látszott,
hogy a kábítószer-problémával kapcsolatban a parlamenti pártok
konszenzuskeresése töretlen maradt . Ez az egyetértés végigkísérte a javaslat
részletes vitáját és további parlamenti eseményeit . A bizottság felállítását minden
parlamenti párt fontos és támogatandó kezdeményezésnek tartotta, így azt 2005 .
április 14-én az Országgyűlés egyhangúan elfogadta .

Ezt követően a frakciók a határozati javaslatban elfogadott arányoknak
megfelelően benyújtották személyi javaslataikat az eseti bizottság országgyűlési
képviselő tagjaira a Házbizottságnak, így ezen tagokat a rákövetkező héten, 2005 .
április 21-én a Parlament megválasztotta . A már megválasztott képviselő tagok
előzetes egyeztetést folytattak az eseti bizottság munkájába felkérendő szakértők
kiválasztásának szempontjait illetően . Mindannyian egyetértettek abban, hogy a
felkérendő szakértőket tisztán szakmai alapon, a pártoktól - és társadalompolitikai
megfontolásaiktól - függetlenül kell felkérni, továbbá szem előtt kell tartani a
multidiszciplinaritás elvét. Így állt össze az eseti bizottság nem országgyűlési
képviselő tagjainak névsora, amelyen egyaránt szerepeltek az orvostudomány és
természettudományok, a jogtudomány, valamint a kábítószerügyi koordináció
területéről érkezett szakemberek . A névsort a frakciók egyben terjesztették a
Házbizottság elé, amelyet soron következő, 2005 . május 5-ei ülésnapján az
Országgyűlés elfogadott .

Az azonban már ekkor egyértelművé vált, hogy az eseti bizottság munkájára de
facto rendelkezésre álló néhány hét - 2005 . május 5-től, a teljes tagság
megválasztásától 2005 . június 21-ig, a bizottság munkájáról szóló jelentés
elkészítéséig - korántsem lesz elég a kijelölt feladatok összetettségéhez és
jelentőségéhez mérten . Ezért az eseti bizottságban már az alakuló ülésen felmerült,
hogy bizottsági indítvány keretében kezdeményezze saját működési idejének
meghosszabbítását a Parlament előtt . Az erre vonatkozó döntést a bizottság soron
következő ülésére halasztotta, ahol szövegszerű előterjesztés alapján a testület
kezdeményezte bizottsági önálló indítvány benyújtását . Az alakuló ülésen
mindemellett a bizottság elfogadta ügyrendjét és a 2005 . június 21-ig tartó időszakra
vonatkozó munkatervét (1 . számú melléklet) .

Alapelvek

A kábítószer-probléma összetettségéből adódóan az eseti bizottság a
létrehozását kimondó országgyűlési határozatban foglalt feladatokkal való
foglalkozást megelőzően több körben tárgyalt a működése során érvényesíteni
kívánt alapelvekről . Ennek érdekében öt alapelvet határozott meg, amelyeket mind
az országgyűlési képviselő tagok, mind állandó szakértő tagjai egységesen
elfogadtak, s a feladataik elvégzése során szem előtt tartanak . Ezeket az elveket

A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő
Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság
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dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő
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rögzíti „Az eseti bizottság tevékenységét irányító elvekről" című dokumentum (II .
számú melléklet) .

A dokumentum kimondja, hogy az eseti bizottság elkötelezett a hazai és a
nemzetközi kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kormányzati és parlamenti munka
dinamizálása, továbbfejlesztése mellett . Kimondja, hogy e fejlesztő célzatú munka
keretében prioritásként kell kezelni a jelenlegi kábítószer koordinációs struktúra
hatékonyságának növelését, továbbá a kábítószerekkel kapcsolatos tények
elsőbbségét, mint e munka alappillérét . Az elvek között az eseti bizottság kijelenti
továbbá, hogy a kábítószer-használat jelenléte nem politikai megítélés és cselekvés
függvénye, hanem a jelenkori társadalmak velejárója . Ezért kiemelten fontos a
probléma folyamatos és koncepciózus kezelése, lehetőség szerinti visszaszorítása .

Mindemellett az elvek között a bizottság meghatározta a kábítószerekkel
kapcsolatos büntetőjogi intézkedések áttekintésének kiemelt fontosságát . E
tekintetben a bizottság szem előtt tartja az Alkotmányt, az ENSZ keretében
megszületett nemzetközi kábítószer egyezményeket nemzetközi emberi jogi
dokumentumok iránymutatásait, valamint az Európai Unió hazai jogalkotást igénylő
dokumentumait. Ezen túl a bizottság alapelvként rögzítette a széleskörű összefogás
szorgalmazását, a minél nagyobb kört elérni tudó kapcsolatkeresés fontosságát
munkája során .

Ezen dokumentumon túl a bizottság összeállította a „Nemzeti Stratégia a
Kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentum és az az alapján
végrehajtott állami intézkedések áttekintése során elfogadott elveket, valamint az
elemzéssel elérendő célokat.

Az erről szóló dokumentumban (III . számú melléklet) a bizottság a Nemzeti
Stratégiához kapcsolódó intézkedések értékelésének alapelveként határozta meg az
elemzés pártpolitikai függetlenségét, a tények elsőbbségét, az intézkedések
finanszírozásának kiemelt elemzését, valamint a multidiszciplináris megközelítést és
a szubszidiaritás előnyben részesítését .

Bizottsági meghallgatások

Az eseti bizottság feladatainak megfelelően megkezdte a kábítószer-probléma
kormányzati kezelésében érintett szaktárcák képviselőinek meghallgatását . A rövid
működése alatt e jelentés elkészítéséig három szaktárca képviselőjének
meghallgatására kerülhetett sor . Éppen ezért a témák kijelölése során a testület
igyekezett minél szélesebb problémakör lefedésére . Így felkérést kaptak az
Igazságügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, valamint az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium illetékes vezetői, hogy az
eseti bizottságra tartozó kérdésekben számoljanak be a tárcák által végzett
munkáról .



Igazságügyi Minisztérium

A bizottság „Az Országgyűlés kábítószerek társadalmi jelenlétével kapcsolatban
végrehajtott jogalkotó munkájának összefoglaló áttekintése, különös tekintettel a
folyamatban lévő parlamenti dokumentumokra" címmel kérte fel az igazságügy-
minisztert tájékoztatója megtételére . A bizottság előtt az igazságügyi tárcát Dr .
Molnár Gábor főcsoportfőnök úr képviselte. A tájékoztatóban a tárca felhívta a
figyelmet arra, hogy a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos jogalkotó munkát a
Büntető Törvénykönyv 2003 . évi li . törvénnyel történt módosításával kapcsolatos
5412004 . (XII . 13 .) sz . Alkotmánybírósági határozat indította el újra . Az ülésen
főcsoportfőnök úr ismertette a vonatkozó Btk . Rendelkezések tervezett
módosításának koncepcióját, illetve a koncepció kialakítását befolyásoló tényezőket .
A tájékoztatóból egyértelművé vált, hogy a módosítások előkészítése során
nehézséget jelentett, hogy az Alkotmánybíróság határozata amellett, hogy a Büntető
Törvénykönyv fennálló szabályaiban komoly változtatásokat eszközölt, erős
korlátokat állított az új szabályzás kialakításának irányvonalában is . A beszámolóból
kiderült, hogy a kormány álláspontja a kábítószer-fogyasztás és terjesztés
büntetőjogi szabályzásával kapcsolatban nem változott, továbbra is kitart a
fogyasztók számára fenntartott elterelés minél szélesebb körben való
alkalmazhatósága mellett, amíg az a fogyasztók és a társadalmi együttélés érdekeit
szolgálja .

Megtudtuk azt is, hogy a kidolgozott koncepció alapján elkészülő normaszöveget
az Ab. határozatban foglalt időhatárnak megfelelően az igazságügy-miniszter
hamarosan az Országgyűlés elé terjeszti majd . A bizottság tagjai egyetértettek
abban, hogy a benyújtott törvényjavaslatot a bizottság ülésén megtárgyalja .

Egészségügyi Minisztérium

Az Egészségügyi Minisztériumot dr. Kapócs Gábor helyettes államtitkár úr
képviselte a „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma visszaszorítására" c .
dokumentumban foglalt rövid, közép és hosszú távú célok, illetve ezek
megvalósulásának áttekintése" című napirendi pont keretében . Az államtitkár úr
beszámolójában bemutatta a tárca szakmai felügyelete alá tartozó kezelő és
rehabilitációs intézmények működését, az eltereléssel kapcsolatos feladatok
elvégzésének ütemét, valamint tájékoztatást adott az Egészségügyi Minisztérium
segítségével az elmúlt években létrehozott néhány új intézményről (drogambulancia,
rehabilitációs otthon, kábítószer engedélyező hatóság, Nemzeti Kábítószer
Adatgyűjtő Központ) . Ezen intézmények továbbfejlesztésre szorulnak . E mellett
bemutatásra kerültek a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében végzett
kombinált alkohol- és kábítószer megelőzési projektek .

A beszámoló során hangsúlyosan felmerült az a vélemény, hogy a stratégiai
program a maga teljességében csak a megfelelő költségvetési források
rendelkezésre bocsátása esetén valósítható meg. A bizottság szerint az ezen a
területen eddig tapasztalható hiányosságok aggodalomra adnak okot .

A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő
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A bizottság a beszámoló tartalmi elemeit egyhangúan elfogadta, majd további
szóbeli kérdéseket és javaslatokat fogalmazott meg az Egészségügyi Minisztérium
munkájával kapcsolatban . Az eseti bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy
véleményüket és javaslataikat további helyzetelemzés és meghallgatások után
ajánlás formájában juttatják majd el a kormány és az Országgyűlés számára .

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Az ICSSZEM képviseletében Mesterházy Attila politikai államtitkár úr jelent meg
a bizottság ülésén, szintén a Nemzeti Stratégiában foglalt rövid, közép és hosszú
távú célok megvalósulásának kérdéseivel kapcsolatban . A beszámoló során a
bizottság tagjai kifogásolták, hogy a bizottság számára rendelkezésre bocsátott
írásbeli előterjesztés csak részben fedte le a napirendi pontban feltett kérdést .
Államtitkár úr kiegészítésében előzetesen tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a
minisztérium szervezeti struktúrája némiképp módosul, s az eddigi gyermek és
ifjúsági ügyekért, valamint kábítószerügyi koordinációért helyettes államtitkárság
megszűnik. Az eddigi államtitkárság feladatait két miniszteri biztos látja majd el,
egyikük a gyermek és ifjúsági ügyek koordinációját végzi majd, míg a másik a
kábítószerügyekért lesz felelős . A bizottság több képviselő és szakértő tagja is
aggodalmát fejezte ki az átalakítást illetően, miszerint a jelenlegi átalakítás
lehetőségként magában hordozza a kábítószerügyi koordinációs feladatok
államigazgatáson belüli érdekérvényesítő képességének csökkenését, noha a
koordináció hatékonyságának növelését az Európai Unió új kábítószer-ellenes
stratégiája kiemelt célként kezeli . A bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy az
államtitkár úr által vázolt új rendszer eredményességének vizsgálatára érdemes lesz
külön figyelmet fordítani a központi közigazgatás egyes szervei által ellátott feladatok
hatékonyságvizsgálata során .

Összefoglalás

A kábítószer-fogyasztás olyan globális, multidiszciplináris, sokrétű probléma,
amelyre való adekvát reagálást a vonatkozó nemzetközi egyezmények és EU-s
dokumentumok is előírják a kormányok számára . Az Európai Uniós új kábítószer
stratégia négy pillérét a kábítószerek kínálatának és keresletének egyidejű
csökkentése, a probléma elleni hatékony nemzetközi együttműködés és a
koordináció hatékonyságának növelése képezik . Éppen ezért a megelőzés, a
kezelés és egyéb ellátások monitorozása és értékelése éppúgy elengedhetetlen
feladat, mint a tiltott kábítószerek kínálatának egyidejű, hatékony csökkentése és a
külső határok védelme a nemzetközi kábítószer-csempészettől . A probléma
növekedésének megelőzésére a gyermekek és a fiatalok körében történő
drogprevenció, a mostani és a leendő szülők felvilágosítása is kulcskérdés . Épp
ezért nagyjelentőségűnek tartjuk, hogy a Magyar Országgyűlés parlamenti pártjai
ebben a kérdésben lankadatlanul törekszenek konszenzusos álláspont kialakítására .
Ennek egyértelmű jeleként az Országgyűlés pártjai egyöntetűen igent mondtak a
hazai kábítószer-jelenség vizsgálatára létrejött eseti bizottság felállítására és
munkája határidejének a zajló országgyűlési ciklusra való kiterjesztésére .
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Budapest, 2005 . június 21 .

A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő
Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság

A bizottság megkezdte az azt létrehozó 1912005 (IV . 14 .) számú országgyűlési
határozatban foglalt feladatai végrehajtását, s meghatározta azokat az alapelveket,
amelyek elfogadásával valós, érdemi és eredményes munkát végezhet a hazai
kábítószer-fogyasztással kapcsolatos tevékenységek elemzése s fejlesztésére
teendő javaslatok, ajánlások összeállítása területén . Amint azt már korábban
jeleztük, a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem nyílt lehetőség mély elemző
munkára . A bizottsági viták és az egyes szaktárcák képviselőinek tájékoztatói alapján
azonban a Nemzeti Stratégia végrehajtását akadályozó bizonyos tényezőket
azonosított testületünk . Ezek a következők :

1) A hazai kábítószer-problémával kapcsolatban meghatározott célok és feladatok -
különös tekintettel a 2000-ben elfogadott Nemzeti Stratégiára - finanszírozása az
elmúlt 4-5 évben nem megnyugtató módon zajlott . A probléma kezelésére
rendelkezésre álló források a Nemzeti Stratégia megvalósításához megállapított
költségvetési igényekhez viszonyítva korántsem bizonyultak elegendőnek, így a
terület nagymértékű forráshiánnyal küszködik mind a mai napig .

2) Több tárca beszámolójában is érzékelhetően megjelent az állami szervek
kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos elkötelezettségének
megkérdőjelezhetősége . E tekintetben a bizottság megállapította, hogy a hazai
kábítószerügyi koordinációs struktúra - összhangban az Európai Unió 2005-2012
évi kábítószer-ellenes stratégiájának e téren megállapított prioritásával - átfogó
fejlesztésre, korszerűsítésre szorul, hiszen nehézkessége lassítja a kábítószer-
problémával kapcsolatos intézkedések megvalósulását, illetve ezen intézkedések
finanszírozásának hatékonyságát .

3) A magyarországi büntetőjog-alkotás során a kábítószer visszaéléssel kapcsolatos
tényállások gyakorlatilag hat alkalommal, nem egyszer egymásnak ellentmondó
módon változtak 1993-tóí számítva . Ez a folyamat egyrészt nagyban
megnehezítette a jogalkalmazást, másrészt komoly mértékben hátráltatta a jogi
szabályzásból adódó feladatok végrehajtását (többek között az eltereléssel
kapcsolatos feladatok elvégzését) .

A három probléma meglétéből és esetleges együttes hatásaiból adódó
következmények a bizottság álláspontja szerint további elemzést igényelnek . A
testület tagjai elkötelezettek e munka elvégzésében, s eredményei alapján a
fentiekre adható válaszok kidolgozásában . Ezért a bizottság további munkájában
céljának tekinti ezeknek a problémáknak a vizsgálatát és a kapcsolódó jelenségek
elemzését és értékelését követően olyan ajánlások, javaslatok megfogalmazását,
amelyek elvezethetnek e problémák megoldásához .


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8

