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Bevezetés 

 

A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című programot az Országgyűlés 
96/2000. (XII. 11.) számú határozatával, ellenszavazat nélkül fogadta el. Ez a szavazás a Parlament 
teljes támogatását jelentette a program számára, egyben kiemelkedően kedvező helyzetet teremtett 
annak megvalósítása érdekében.   

Mint az köztudott, a magyarországi droghelyzet jelentős átalakuláson ment át az elmúlt évtized fo-
lyamán, és egyre sürgetőbbé tette az átgondolt és hatékony állami beavatkozások stratégiai megterve-
zését.  

A Stratégia meghatározza az alapcélokat és értékeket, a probléma kezelésének értelmezési kere-
teit, de egyben számot vet megvalósulásának korlátaival és kockázataival is. A probléma egészére 
kiterjedő módon ad keretet a kábítószer-probléma egyéni, társadalmi kárainak visszaszorítására, a tár-
sadalom tudatosságának és beavatkozási hatékonyságnak növelésére, az egyének és közösségek 
bevonására, a fiatalok és az érintettek kábítószerrel kapcsolatos nézeteinek és attitűdjének befolyásolá-
sára, a megfelelő színvonalú és országos szintű megelőzési programok kialakítására, a drogokkal való 
visszaéléssel és a drogkereskedelemmel kapcsolatos bűnözési folyamatok csökkentésére, a drogokhoz 
való hozzáférés lehetőségének csökkentésére; általános célként pedig egy olyan szabad, magabiztos 
és produktív társadalom kialakításához járul hozzá, mely az emberi méltóságot, a testi, lelki és szociális 
jól-létet, illetve az alkotóképességet kiemelt fontosságúnak tartja, és e tényezők megóvása és fejleszté-
se érdekében kezelni képes a drogok használatával és terjesztésével összefüggő egészségügyi, szo-
ciális és bűnügyi ártalmakat és hátrányokat. 

Megfogalmazza a stratégiai fejlesztés fő irányait és súlyponti elemeit, eligazítást ad a színterek és 
szereplők számára a Stratégiában foglaltak megvalósítására vonatkozóan, társadalmi konszenzus ki-

 
 



alakítását kezdeményezi, a társadalom és csoportjai aktivizálását és az önkormányzatoknak, a döntés-
hozó szerveknek, a civil szervezeteknek és a helyi közösségeknek a program megvalósításába való 
bevonására törekszik, egyben szolgálja az Európai Uniós csatlakozás és a nemzetközi együttműködés 
feltételrendszerének teljesítését a drogproblémák hatékony kezelése tekintetében. 

Az ellenőrzés (monitorozás, minőségkontroll, folyamat- és eredményevaluáció) a stratégiai prog-
ram szerves része. A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság feladata a Nemzeti stratégia végrehajtásá-
nak ellenőrzése, az egyes tárcák és az állami intézményrendszer működésének koordinálása, az ága-
zati szemléletek közelítése.  

Az Országgyűlés határozatában döntött arról, hogy a Kormány kétévente számoljon be a Stratégia 
végrehajtásáról – első alkalommal 2001 őszén. A jelenlegi beszámoló az azóta eltelt két év alatt megtett 
lépésekről és eredményekről nyújt – a lehetőségekhez mérten teljes – képet.  

A Nemzeti stratégia – amely átfogó és elismert kerete az állami beavatkozásoknak és programok-
nak – és a megvalósítását szolgáló 1036/2002. (IV. 12.) számú kormányhatározat (a továbbiakban: 
Kormányhatározat) határozati pontjainak végrehajtása folyamatos késedelmet szenved a hiányzó forrá-
sok miatt.  

A gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 2002 októberében előterjesztésben tájékoztatta a Kormányt 
arról, hogy a Nemzeti stratégia megvalósításához, az előirányzott fejlesztésekhez a tárcák számításai 
alapján jelentős többletforrások bevonására van még szükség. Ennek eredményeként a 2003. évi költ-
ségvetésben a Kormány kezdeményezésére a GYISM fejezetében 700 millió forint többletforrás jelent 
meg a Stratégiából eredő kormányzati feladatok megvalósítására, így a tárca összességében a 2002. 
évi forrás kétszeresét fordíthatta e célokra. A jelentős forrásbővítés jóvoltából sikerült – az összeg KKB-
döntéssel legitimált, megegyezéses felosztásával – az egyes tárcák legsürgetőbb, prioritásként kezelt 
feladataihoz forrást biztosítani, illetve az elterelés működését elindítani. (A forráselosztásról szóló rész-
letes beszámoló a mellékletben megtalálható.) 

 
 
Az összefoglaló a Stratégia rövid és középtávú céljainak megvalósításával kapcsolatos feladatokat 

meghatározó Kormányhatározat végrehajtásáról szóló minisztériumi jelentések alapján mutatja be téte-
lesen az elvégzett feladatokat, míg a melléklet a Stratégia főcéljaihoz rendelten tartalmazza a tárcák 
részletes beszámolóit az elmúlt két esztendőről. A felelős tárcák elkészítették a Nemzeti stratégia, va-
lamint az annak végrehajtásáról rendelkező Kormányhatározat időarányos végrehajtásáról szóló be-
számolóikat, annak érdekében, hogy elkészülhessen az Országgyűlés tájékoztatására hivatott össze-
foglaló anyag. E beszámolókból is kiderül, hogy a Stratégia által kitűzött rövid és középtávú célok na-
gyobbik hányada megvalósult, illetve végrehajtása folyamatban van, az is látszik ugyanakkor, hogy a 
pénzforrások hiányában jelentős területeken, fontos célkitűzések esetében maradtak el a fejlesztések. 

Továbbra is generális elvárás a felelős tárcák irányában az, hogy a szükséges források biztosításá-
ra az adott évi költségvetés tervezése során figyelemmel kell lenniük. E tekintetben nagyfokú pontos-
sággal behatárolható igények jelennek meg, melyek költségszükségletének a megjelenítése az adott 
tárcák számára mellőzhetetlen feladat. Elsősorban kiemelt figyelmet kell fordítani a Kormányhatározat-
ban megszabott, még nem teljesített, lejárt határidejű feladatok végrehajtásának szükségességére – és 
természetesen a hozzájuk kapcsolódó forrásigénynek az adott tárca költségvetésébe való betervezésé-
re. Másodsorban tervezni kell az említett kormányhatározatból fakadó, s 2004. évi végrehajtású felada-
tok költségigényét is. 

Nagyban segítheti a rendelkezésre álló – sajnos még mindig nem elégséges – forrás ésszerűbb 
felhasználását, ha a tárcák mind a kormányhatározatban előírt feladatokra, mind pedig egyéb prioritása-
ikra figyelemmel összehangolják fejlesztési igényeiket, kutatói és képzési kapacitásaikat, programjaikat, 
illetve a kábítószer-probléma valamely területét érintő pályázati kiírásaikat. 

Ennek érdekében a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság 2003. november 17-i ülésén határozott 
arról, hogy készüljön összesítés az egyes tárcák 2004. évi költségvetésében kábítószerügyre fordítandó 
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forrásokról, és kezdődjenek meg az egyeztetések a meglévő források összehangoltabb felhasználása 
érdekében. 

 
 
DROGPOLITIKA – A BÜNTETŐJOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI 

 
 

A felnőtt népességre vonatkozó kutatási adatok más európai országokhoz képest Magyarországon 
a drogfogyasztással kapcsolatban a lakosság „szigorú”, elutasító hozzáállásról tanúskodnak. Ugyanak-
kor a drogfüggőkkel/drogfogyasztókkal kapcsolatban a hazai viszonyulásokra jellemző a nagy-
arányú dekriminalizáló megítélés, ami nemcsak a többi hazai attitűdváltozóhoz képest kiemelkedő, 
hanem más európai országok kontextusában is magasnak mondható. Ez a tendencia a drogpolitika 
átgondolására késztette a jogalkotókat, s első lépésének tekinthető 
a Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. tv.) kábítószerrel kapcsolatos törvényi tényállásainak mó-
dosítása a 2003. évi II. törvénnyel, melynek rendelkezései 2003. március 1-je óta hatályosak.  
A törvénymódosítás céljai az alábbiak voltak: 

a) a kábítószer-probléma visszaszorítására készült Nemzeti stratégia céljaival összhangban lévő 
büntetőjogi környezet megteremtése, 

b) a kábítószer-bűnözés kedvezőtlen tendenciáinak lefékezése, 
c) a kábítószer-színtér különböző szereplői visszaéléseinek differenciáltabb büntetőjogi megítélé-

se, 
d) a kábítószer-fogyasztó elkövetőknél a hatékonyabb speciális prevencióhoz, illetve a 

reszocializációhoz szükséges büntetőjogi rendelkezések bevezetése (ami az érintettek esetében egy-
aránt jelenti annak megelőzését, hogy ismételten kábítószert fogyasszanak, illetve bármilyen kábítósze-
rezésükkel összefüggő bűncselekményt elkövessenek), 

e) a jogbiztonság követelményének érvényesítése. 
 

• A szabályozás – a differenciálás érdekében – különbséget tesz egyrészt a kábítószer fogyasz-
tója, másrészt a terjesztő (kereskedő) között, ezért más jogkövetkezmények kapcsolódnak a 
két oldalhoz mind a büntetési tételeket, mind a minősített esetek meghatározását illetően. Külön 
szabályozza a törvény a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkö-
vetett visszaélést. 

• A törvény összevonja a kóros szenvedélykeltést és a tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy sérelmére elkövetett kábítószerrel visszaélést. 

• Külön rendelkezik a törvény a kábítószerfüggő személy cselekményeiről. 
• Módosultak a kábítószer előállításához szükséges anyagokkal (ún. prekurzorokkal) kapcsolatos 

visszaéléseket büntető rendelkezések is. 
• A törvény az elterelés lehetőségét nemcsak a kábítószerfüggő fogyasztó számára, hanem ál-

talában biztosítja.  
 
 

Fontos kiemelni, hogy a rendőrségi adatok szerint a regisztrált bűncselekmények 82,84%-ában 
nem terjesztői magatartás miatt folyt nyomozás, azaz olyan esetekben, amelyekre a törvénymódosí-
tás óta kiterjed az elterelés lehetősége. 

A Btk.-módosítás nyomán olyan emberséges és érzékeny ellátási formák létrehozása kezdődött 
meg, melyek képesek igazoltan hatékony módszerek felhasználásával a büntetőeljárás hatálya alá ke-
rült, elsősorban fiatal elkövetők személyes szükségleteit figyelembe véve, részükre hatékony gyógyító 
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtani. 
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Az állapotfelmérést végző intézmények (elsősorban drogambulanciák) tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az elterelést választóknak kb. 80%-a alkalmi drogfogyasztó, azaz megelőző-felvilágosító szolgálta-
tásban való részvételre jogosult. 

Az eltereléshez kapcsolódó gyógyító ellátások az egészségügyi ellátórendszeren keresztül vehetők 
igénybe, a megelőző-felvilágosító szolgáltatás rendszerének létrehozása és működésének biztosítá-
sa a GYISM feladata, melyet a Nemzeti Drogmegelőzési Intézeten keresztül valósít meg. 

Mára az intézményi szakmai háttér rendelkezésre áll a szolgáltatás zavartalan működéséhez és 
biztosított a szolgáltatások finanszírozása is. 

A 26/2003. (V. 16.) ESZCSM-GYISM együttes rendeletnek megfelelően a Nemzeti Drogmegelőzési 
Intézet pályázatot hirdetett azon szervezetek, intézmények számára, melyek az eltereléshez kapcsoló-
dó megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtani kívánták. 

A beérkezett pályázatok alapján eddig összesen 34 szolgáltató nyerte el a jogot a megelőző-
felvilágosító szolgáltatás nyújtására. 

A megelőző-felvilágosító szolgáltatás egységes magas színvonalú biztosítása érdekében a szolgál-
tatók szakmai kommunikációs hálózatának kialakítása folyik. Ennek egyik jelentős eseménye volt a 
2003. november 25-i konferencia, mely a megelőző-felvilágosító szolgáltatók első országos szakmai 
munkaértekezlete volt. 

A nyújtott szolgáltatások igazoltan hatékony módszereket tartalmaznak, a kliensek személyes szük-
ségleteinek figyelembe vételével. A következő fontosabb technikák kerülnek alkalmazásra: 
pszichoedukáció, személyiségfejlesztés, családi mediáció, önismereti tréningek, asszertív tré-
ningek, kortárs segítő foglalkozások, életvezetési és szociális tanácsadás. 

Ezidáig kb. 600 fő került megelőző-felvilágosító szolgáltatásba, s a kezdeti eredmények felülmúlni 
látszanak az előzetes várakozásokat is. 
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A 96/2000. (XII. 11.) OGY. határozattal elfogadott „Nemzeti stratégia” időarányos  
megvalósulása - Főbb eredmények, változások 

 
A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum rövid és középtá-

vú céljainak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 1036/2002. (IV. 12.) számú kormányhatározat 
tartalmazza. Jelen beszámoló a Nemzeti stratégia főcéljai alá rendezve, a felelős minisztériumok és 
országos hatáskörű szervek beszámolói alapján készült. 
 
1. Közösség együttműködés – A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelé-
se iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-
probléma visszaszorításában  
 

• A közösség számára használható hazai adatok összegyűjtése, a nemzetközi adatbázisok 
hozzáférhetővé tétele.  
– Évente megjelenik a „Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről” című kiadvány a 

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM) gondozásában, mely tartalmazza a legfonto-
sabb hazai adatokat és kezdeményezéseket. 2001-ben a kötet az amfetaminhelyzet részlete-
sebb elemzésével bővült ki, 2002-ben pedig a kannabiszhelyzet került ismertetésre. A kötet 
4000 példányban jelent meg, gyakorlatilag az összes olyan állami, egyházi, szakmai és civil 
szervezet, illetve KEF kapott belőle, melyek drogproblémákkal foglalkoznak. A 2003. évi kötet 
megjelenése év végére várható. 

– A GYISM támogatásával megjelent Drog-kör-kor-kép elnevezésű interaktív CD-ROM egyedül-
álló lehetőséget nyújt az érintettek, illetve érdeklődők számára a kábítószer-problémával kap-
csolatos, magyarországi segítő, ellátó tevékenység átfogó, hiteles megismerésére. 

– A magyar kábítószerügyi adatgyűjtő központ intézményesítése és hatékony keresletcsökkentési 
modellek kísérleti megvalósítása a HU0006-02 sz. Phare projekt keretében 2001 novemberé-
ben indult (2003-ban zárult), az előkészületek már 2000-ben megkezdődtek. A projekt partner-
kapcsolati (twinning) együttműködésben folyt a Spanyol Nemzeti Drogközponttal. Felállt egy 
szervezeti egység az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumban, melynek fe-
ladata volt, hogy előkészítse a magyar Focal Point, másodlagos adatszolgáltató központ kia-
lakítását. 2003. szeptember 9-én született meg az a kormányhatározat (1091/2003. (IX. 9. 
Korm. hat.), amely rendelkezik az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 
Megfigyelő Központja (EMCDDA) magyar nemzeti adatszolgáltató és kapcsolattartó szervének 
létrehozataláról. Az Európai Kábítószer és Kábítószer-függőség Megfigyelő Hálózat (REITOX) 
részeként létrehozott Nemzeti Kábítószer Adatszolgáltató és Kapcsolattartó Központ legfon-
tosabb feladata az Európai Unió Lisszabonban működő Kábítószer és Kábítószer-függőség 
Európai Megfigyelő Központ (EMCDDA) elvárásainak megfelelő harmonizált adatszolgáltatás 
lesz. 

– A Honvédelmi Minisztérium az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás lehetséges háttértényezői és 
a drogfogyasztási szokások feltárását kérdőíves módszerrel, 1000 fő bevonásával, 2003. év 
harmadik negyedévében végezte el, melyet kutatási zárótanulmányban összegeznek a ne-
gyedik negyedévben. Működtetik továbbá jó tapasztalatokkal a Magyar Honvédség Droginfor-
mációs hálózatát. 
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• A nemzetközi standardok alkalmazása  
– A MATRA program keretében a holland partnerek a büntetés-végrehajtásban dolgozó szakem-

bereket képeztek és képeznek ki a kábítószer-problémakör kezelésével kapcsolatosan. A Hol-
landiában alkalmazott módszerek magyar viszonyokhoz történő adaptálása jelenleg is folyik.  

• Közösségi epidemiológiai kutatások kezdeményezése:  
– 2003–ban zajlik az Oktatási Minisztériumban a 2001-ben végzett országos, a középiskolás ta-

nulók körében szervezett, a kábítószer-fogyasztási szokásokat feltérképező felmérések ered-
ményeinek összehasonlítása és annak vizsgálata, hogy a megvalósult programok milyen 
hatékonyságot értek el. Az eredmények további tanulmányok készítését is lehetővé teszik, 
valamint a beavatkozás, módosítás is lehetővé válik.  

• A helyi prevenciós szolgáltatások létesítése  
– Igen széles körű pályázati és egyéb működési támogatási rendszer állt rendelkezésre az elmúlt 

három évben, mely a korábbi évekhez képest jelentős előrelépést eredményezett. Ennek 
keretében éjszakai sportesemények, helyi prevenciós programok támogatása, kockázati 
csoportokra vonatkozó programok és kiadványok támogatása stb. valósulhatott meg.  

• Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok  
– Rendszerszerűvé vált a GYISM programja a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok anyagi és 

szakmai-módszertani támogatására. A KEF-ek célul tűzték ki a helyi problémák felmérését és a 
helyi kábítószer-ellenes stratégia kialakítását. Munkájukat szakmai téren a Nemzeti Drog-
megelőzési Intézet segíti. A program kiterjesztésére a fővárosi kerületekben is sor került 2003 
novemberében, meghívásos pályázat meghirdetésével.  

– A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok fejlesztését és intézményesítését a GYISM 2002-ben in-
dult PHARE programja is támogatja. A program Twinning komponensének célja egyrészt a 
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet szakmai kapacitásának erősítése annak érdekében, hogy ké-
pessé váljon a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok hálózatának szakmai koordinálására, más-
részt pedig a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai működésének támogatása és haték-
onyabbá tétele. A Twinning program céljainak elérésében holland és angol szakértők nyújtanak 
segítséget. A Twinning keretében megvalósuló tevékenységek nagy része már lezajlott, 2004. 
április végéig az eddigi eredmények összesítése, kiadványok készítése és egy monitoring 
rendszer kidolgozása van hátra. 

 

2. Megelőzés – Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstí-
lus kialakítására és a drogok visszautasítására  
 

• Folytatódtak a Honvédelmi Minisztérium prevenciós programjai: 
– Már harmadik éve kerül megrendezésre a „Drogriadó” elnevezésű megelőző program, a helyi 

rendezésű nyílt drogprevenciós napok (előadások, sportprogramok, vetélkedők) szervezése – 
„Szer nélküli laktanyákért” program –, valamint egy komplex egészségfejlesztő program, „Az 
egészség a legerősebb fegyvered” címmel. 

– A kiképző központok hivatásos állománya egy speciális érzékenyítési programban részesült, 
mely a megelőzést, a fogyasztás időben történő felismerését és annak kezelését tartalmazza. 

– Egységes prevenciós szemléletű tájékoztató szóróanyagok, kiadványok kellő példányszámban 
állnak rendelkezésükre, új sorozat tervezése kezdődött meg, így módszertanilag definiált 
egységes oktatói segédkönyvek kerültek kiadásra egészségfejlesztés témában: 

• Drogprevenciós oktatói kézikönyv 
• HIV/AIDS oktatói kézikönyv 
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• Dohányzást megelőző program oktatói kézikönyv  
• Egészséges táplálkozás oktatói kézikönyv 

– Egyéb kiadványok: A drog, Mitől és miért félünk, Ne dobd el az életed, Szenvedélyeink. 
– A Humán Tanácsadó Telefonszolgálat további működtetése, a szolgáltatást végzők szakmai 

továbbképzése folyamatos. 
– A Magyar Honvédségben megalakult Drogprevenciós Bizottság éves munkaterv alapján dol-

gozik. Az éves munkatervek a MH állományára kidolgozott drogprevenciós stratégia alapján 
készülnek el. 

• Az iskolai integrált drogprevenció – GYISM–OM pályázat 
– A pályázat támogatja az iskolák és a szakmai szervezetek (prevenciós szolgáltatók) közötti 

együttműködést. Célja, hogy az iskolában (immár három éve) korszerű szakmai megfontoláso-
kat tükröző, interaktív oktatási technikákkal dolgozó programok jelenjenek meg, továbbá, hogy 
sor kerüljön a pedagógusok és a szülők tájékoztatására is. A támogatás keretei között az érin-
tett iskolák kidolgozzák drogprevenciós hangsúlyú egészségfejlesztési stratégiájukat is. A pá-
lyázat megvalósítása során egyöntetű kritériumok mentén kerül sor egy előzetes tájékozódásra, 
melynek eredményeképpen nagy mennyiségű, az adott tanintézményre jellemző az előfordulási 
gyakoriságot hitelesen tükröző adat birtokába juthatunk. Ez az adatbázis, továbbá az attitűdök-
re, viselkedési szándékokra vonatkozó adatok a prevenciós foglalkozások után lebonyolított is-
mételt kérdőíves vizsgálat révén a már rövid távon is mérhető hatások azonosítására is lehető-
séget biztosítanak. Ez a kezdeményezés hitelesen tükrözi a Stratégia szellemiségéből adódó 
törekvéseket, melyek a beszámoltathatóságot és az átláthatóságot fontos értékként jelenítik 
meg. A pályázatra a GYISM évente 220–250 millió Ft-ot fordított. 

• A Fiatalkorúak Bv. Intézetében már működik drogprevenciós csoport. Ezt az adott megyeszékhe-
lyen tevékenykedő drogambulancia szervezte a bv. intézet személyi állományának bevonásával. A 
Kecskeméti és a Szirmabesenyői Regionális Bv. Intézet fiatalkorú fogvatartottai is rendszeresen 
vesznek részt a bv. intézet székhelyén működő rendőr-főkapitányság által szervezett drogpreven-
ciós előadásokon. Ezen kívül a fiatalkorúak bv. intézeteiben folyamatosak az egészségnevelési és 
kábítószer-prevenciós programok. 

• Képzés 
– A Honvédelmi Minisztérium a Széchényi István Főiskola Távoktatási és Továbbképző Köz-

pont – Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – Egészségügyi és Szociális Intézet, valamint a Hon-
véd Vezérkar Egészségügyi Csoportfőnökség szakmai közreműködésével kidolgozta a „Drog-
megelőzés Alapjai” Egészségügyi szakdolgozói továbbképzési programot, valamint a „Drog-
megelőzés Alapjai” Orvosok továbbképzési programját, figyelemmel a 73/1999. (XII. 25.) EüM 
rendeletre, amelyek akkreditációja megtörtént. Befejezték és akkreditálásra előkészítették a 
„Drogmegelőzés Integratív megközelítése” c. programot csapatorvosok részére. 

– Az Oktatási Minisztérium célja a 2002-ben három egyetemen 100 fő pedagógus részére ál-
lamilag finanszírozott formában elindított pszichológus másoddiplomás levelező tagozatos 
alapképzési szak fenntartásának bővítése, a pedagógusok ösztönzése a képzések igénybevé-
telére. Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztése érdekében az OM támogatja minden iskolára 
kiterjedően azt, hogy – az egészségügyi ellátórendszer keretein belül – számottevően emelked-
jen az iskolapszichológusok mielőbbi munkába állása. A graduális és posztgraduális mentál-
higiénés és egészségnevelési képzési programok felmérésre kerülnek, valamint a mentálhigié-
nés jellegű szakirányú továbbképzési szakok támogatását folytatják. Ezen kívül már meg-
valósult és folyamatban lévő programok: 

• „Az iskola, mint mentálhigiénés erőforrás” c. országos pedagógus-konferencia megren-
dezése; 
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• Az állami finanszírozású iskolapszichológus másoddiplomás alapképzési szak három 
egyetemen való megindítása; 

• Az ELTE BTK Pszichológiai Intézet Iskolapszichológiai Módszertani Bázis támogatása; 
• A felsőoktatási intézmények egyes mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szakjainak 

pedagógus szakvizsgával egyenértékű szakképzettségként való elismerése; 
• Az egyes mentálhigiénés jellegű szakirányú továbbképzési szakokra jelentkező gyakorló 

pedagógusok éves költségtérítésének támogatása. 
– A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumban 2002-ben meghirdetett kortársképzési prog-

ram általános célja, hogy a kortárs befolyásoláson alapuló drogprevenció módszertanát minél 
szélesebb körben ismertté tegye az ország különböző területeiről származó kortárssegítők kö-
rében, valamint az önkéntes fiatalokat felkészítse a veszélyeztetett fiatalokkal kapcsolatos pre-
venciós tevékenységre; biztosítsa a képzésen keresztül a kortárssegítői tevékenység utánpót-
lását, fejlessze a kortárssegítői, csoportvezetői készségeket, korszerű szemléletet és ismerete-
ket adjon át. 113 db beérkezett pályázatból a támogató 73 db-ot talált támogathatónak, mintegy 
35 millió Ft összegben.  

• Iskolai drogügyi koordinátorok 
– Az Oktatási Minisztérium kidolgozta és működteti az iskolai drogügyi koordinátorok akkreditált 

képzési tematikáját és továbbképzési rendszerét a regionális drogügyi koordinátori hálózat for-
májában. A képzés folytatását, és a hálózat működtetését kiemelt feladatként kezeljük, azon-
ban a szakmai ismeretek hatékonyabb átadása és a továbbképzések szakmai színvonalának 
emelése érdekében a jelenlegi struktúra korrekciójára került sor. 

– A korábban megkezdett és sikeresen működő iskolai drogügyi koordinátor pedagógusok to-
vábbképzése folytatódott. 2003-ban megtörtént a képzés és hálózati munka tematikájának 
strukturális átszervezése, a képzés 2004-től az ország több helyszínén zajlik majd, a PTMIK 
szervezésében, OM finanszírozással. Cél, hogy minden általános és középiskolában legyen 
legalább egy fő iskolai drogügyi koordinátor képzettségű pedagógus. 

– Az OM által finanszírozott „Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak” c. 30 órás akkreditált 
továbbképzések is elindultak 2002-ben. A képzést a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.-
ban 2003-ban is biztosítja és finanszírozza a tárca. 2003 őszéig több mint 700 pedagógus szer-
zett ilyen tanúsítványt. 

– A kiépítés alatt álló regionális mentálhigiénés esetmegbeszélő műhelyhálózatot továbbfejlesz-
tik. A „MAP” továbbképzést elvégzett pedagógusok részére folytatásként tervezett esetmegbe-
szélő műhelyhálózatot a PTMIK akkreditáltatta, melyben 10 csoport évi négyszeri találkozóját 
továbbra is az OM finanszírozza. A nagy érdeklődésre és szakmai hasznosságára való tekintet-
tel feltétlenül folytatják a programot, kibővített csoportokkal és évi többszöri találkozóval. 

– Az iskolai drogügyekért felelős koordinátor szakemberek (pedagógus, egészségnevelő, iskola-
pszichológus, ifjúsági védőnő) működéséhez szükséges feltételei a Közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. 2003. évi módosítása során a már az Országgyűlés által elfogadott törvény 1. sz. 
mellékletében kerültek meghatározásra. A munkakörrel járó feladatleírás a 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet soron következő módosításában kerül megfogalmazásra. 

– A speciális iskolai drogügyi koordinátor pedagógusok továbbképzésen a végzettek szupervízió-
ja kiemelkedő jelentőségű. Az OM kezdeményezésére a PTMIK által alapított és akkreditált 30 
órás pedagógus-továbbképzést végzettek (amelyet eddig 1200 tanár végzett el) számára már 
működik az a regionális hálózat, amely az OKÉV-ek szervezésében külsős szakemberek bevo-
násával, de az OM felügyelete mellett folyamatos továbbképzést, konzultációt és esetmegbe-
szélést biztosít évente négy alkalommal a régiók iskolai prevenciós pedagógusainak. Ezt a fajta 
továbbképzést 2003-tól az általános és középiskolai pedagógusoknak megyei szinten, a PTMIK 
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szervezésében folytatjuk, évente 4X6 órában, valamint regionális konferenciák keretében. A 
programot a 2003/2004. tanévben indítja a tárca, mert finanszírozását az 1036/2002. (IV. 12.) 
Korm. határozat végrehajtására a Kormánytól kapott többletforrásból (lásd Melléklet 2. fejezet) 
tudják fedezni. 

• OM prevenciós csomagjai az iskoláknak 
– Az Oktatási Minisztérium saját és külső szakemberek bevonásával folyamatosan küld az okta-

tási intézmények részére az iskolai egészségneveléssel, drogprevencióval kapcsolatos kiad-
ványokat. A kiadványok és médiaesemények részben különböző prevenciós programokhoz is 
kapcsolódnak, így az érdekeltek széles körben elérhetők, valamint megfelelő hangnemben 
alakítható ki kommunikáció az érintettekkel. A teljesség igénye nélkül néhányat kiemelve, a 
2002-ben megvalósultak köréből: 

• „Légy észnél”… program és kiadvány, 
• „Szertelenül” című regionális rádiós magazin, 
• „KIDS” magazin, 
• „Vészcsengő” – a pedagógus lehetősége a drogprevencióban, 
• 2003-ban a „Droginformációs lapok” c. OM kiadvány a Btk. kábítószerekre vonatkozó 

módosításáról szólt a fiatalokat érintő kérdésekben. 
 

3. Gyógyítás, rehabilitáció, szociális munka – Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a 
drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat  
 

• A büntetés-végrehajtás oktatási intézményeiben, valamint a Rendőrtiszti Főiskola Bv. Tanszékén 
a képzés szerves része a kábítószer-problémával kapcsolatos ismeretek oktatása. A fogvatartottak-
kal közvetlenül foglalkozó személyzet – nevelő, pszichológus, felügyelő – képzése valamennyi bv. 
intézetre kiterjed. A bv. szervezet személyi állományának több tagja (orvosok, pedagógusok, szoci-
ális munkások) szereztek addiktológiai képesítést másoddiplomás képzésben. Ezt a gyakorlatot 
kívánjuk folytatni a jövőben is. A Budapesti Fegyház és Börtönben kábítószer-függőséget gyógyító 
(elterelő) kezelés folyik egy erre a célra kialakított speciális csoportban. 

• Szubsztitúció (fenntartásos terápia) 
– Alkalmazása csak súlyos opiátfüggőség (heroin) esetében lehetséges, és csak akkor ajánlott, 

ha az absztinenciát célzó kezelés sikertelen maradt. A világ számos országában a heroinfüg-
gők részére metadon-szubsztitúciót biztosítanak. Metadon-program Magyarországon annak 
opiát- (heroin-) szubsztitúció céljára 2001-ben történt törzskönyvezése után indulhatott meg. A 
metadon-terápia módszertani levele 2002-ben jelent meg az Egészségügyi Közlönyben. A be-
teg számára ingyenes kezelést az OEP finanszírozza. Jelenleg 7 központban folyik metadonos 
fenntartó program, melyben 2002-ben 208 személy vett részt.  

• Alacsonyküszöbű szolgáltatások és megkereső programok a GYISM támogatásával:  
– A kábítószer-fogyasztókkal foglalkozó alacsonyküszöbű intézmények, programok szolgál-

tatásainak fejlesztését a GYISM 2002-ben kiemelten kezelve, két pályázati fordulóban is 
támogatta (februári, illetve novemberi kiírás), ahol a legjelentősebb hangsúly a tűcsere- és 
metadonprogramok létrehozatalára, fejlesztésére esett. Ezen kívül más alacsonyküszöbű és 
ártalomcsökkentő programok, mint intézményfejlesztés, telefonos segélyszolgálat, konzultációs 
központok kialakítása, valamint szenvedélybetegek személyközpontú oktatása, gondozása 
kaphatott minden korábbinál jelentősebb támogatást. Az elmúlt évekhez képest lényegesen 
több szervezet foglalkozik alacsonyküszöbű szolgáltatással, tekintettel a megnövekedett szen-
vedélybetegek számára. 2002-ben A kábítószer-fogyasztókkal foglalkozó alacsonyküszöbű 
intézmények, programok szolgáltatásainak támogatására a GYISM 40 db pályázatra összesen 
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81 millió Ft-ot fordított. A pályázatok mellett több mint 120 millió Ft-ot fordított a tárca fejlesz-
tési programok támogatására. 

– Több új rehabilitációs otthon építése is megkezdődött, illetve folytatódott a tárca 
támogatásával, így ezek üzembe állásával a rehabilitációs férőhelyek száma az igényekhez ké-
pest elegendő lesz, ezen a területen a mennyiségi és minőségi fejlesztés üteme és mértéke tel-
jes egészében összhangban van a Stratégiában foglalt célkitűzésekkel. 

– Együttműködési megállapodás keretében „Ariadné fonala” címmel a Debreceni Egyetemen in-
dult mentálhigiénés programsorozat, mely szolgáltatást az életvezetési gondokkal küszködő 
egyetemista/főiskolás korosztály veszi igénybe. 

 
4. Kínálatcsökkentés – Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét 
 

• A Honvédelmi Minisztérium az MH személyi állományának kábítószerek hatása alatti állapota 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatkörhöz kapcsolódóan kidolgozta az objektív mérési rendsz-
erhez tartozó a minőségbiztosítási előírásoknak megfelelő, objektív kombinált-komplex drog-
szűrési rendszert. A laboratórium akkreditálása – a Nemzeti Akkreditáló Tanács előírásainak 
megfelelően –folyamatban van. A kábítószer fogyasztásának felderítését a csapatok, valamint 
kutatási és egyéb ellenőrzési feladataiknak megfelelően az MH EVI Toxikológiai Kutató Osz-
tálya végzi immunkromatográfiás gyorstesztek és/vagy különböző immunkémiai módszerek al-
kalmazásával. A kábítószer fogyasztás tényének bizonyítását nagyműszeres analitikai módsz-
errel (gázkromatográf-tömegspektrométer detektorral, GC-MS) az MH EVI Toxikológiai Kutató 
Osztálya hajtja végre. 

• Növelni kell a Vám- és Pénzügyőrség felderítési hatékonyságát, valamint a szervezet techni-
kai, szakmai és személyi kapacitásait: 

– Jelentős előrelépés történt a képzés, továbbképzés vonatkozásában. A kábítószer-felderítő 
csoportokban szolgálatot teljesítők az alapképzésen felül speciális tréningen sajátítják el a 
szakterület ellátásához szükséges tudnivalókat. Az igényeknek megfelelő számú kutyavezető 
és kutya folyamatos kiképzése mellett lehetőség nyílt arra is, hogy e vonatkozásban a társsz-
ervek részére tanfolyamokat szervezzenek. Nyomozóhatósági jogkörüknek a kábítószer-
csempészetre való kiterjesztésével kapcsolatosan 2002-ben elkezdődött a nyomozóhivatalok 
és a kábítószer-felderítő csoportok személyi állományának felkészítése, 2003 elején pedig a 
saját bűnügyi technikusok kiképzése. A Phare Regionális Kábítószer Bűnüldözési Projekt 
keretében 2003 januárjától 2004 márciusáig tartó, az EU csatlakozásra kijelölt országok részvé-
telével megvalósuló képzés célja az egyes országokon belül vámhatósági, határőrségi, ren-
dőrségi, ügyészségi együttműködés, illetve ezen országok jelzett hatóságai felderítési együtt-
működésének fokozása, akcióképességük javítása.  

– A kábítószer-csempészet elleni hatékony küzdelemhez szükséges szerszámok, technikai esz-
közök és járművek beszerzéséhez a Vám- és Pénzügyőrség önerőből, belső átcsopor-
tosításokkal, külföldi vámigazgatások segítségével és Phare-támogatással teremtette meg a 
szükséges pénzügyi fedezetet. Sor került kutatócsoportok felszerelésének kiegészítésére, 
kábítószer-kereső kutyákat szállító járművek beszerzésére, Phare program keretében három 
mobil kamionvizsgáló röntgenjármű üzembe állítására.  

– A kábítószer-probléma visszaszorításához kapcsolódóan a Vám- és Pénzügyőrség 2003. évi 
költségvetésében a kábítószer-felderítési szakterületen dolgozó 209 fő személyi juttatására, az 
azt terhelő járulékokra és a dologi kiadásokra fedezetet nyújtó 684,5 millió forint szerepel. A 
kábítószer-csempészet elleni hatékony küzdelemhez szükséges szerszámok, technikai esz-
közök és járművek beszerzését fogja segíteni a 2003. évi költségvetés GYISM fejezetében a 
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Kábítószer-ellenes nemzeti stratégia megvalósítására biztosított előirányzatból a Vám- és 
Pénzügyőrség részére átadott 28,3 millió forint. 

– A kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagok for-
galmának legális ellenőrzését célzó együttműködési megállapodást írt alá 2002. április 17-én a 
VPOP, az ORFK, a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala, illetve a 
Magyar Vegyipari Szövetség, a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a 
Gyógyszer Nagykereskedők Szövetsége. 

• A rendőrség felderítő és nyomozati munkája váljék eredményesebbé elsősorban a terjesz-
téssel kapcsolatos kábítószeres ügyekben, valamint a kábítószer-használat és más bűncse-
lekmények összefüggésével kapcsolatos ügyekben: 

– A rendőrségi fogdákban fogva tartott kábítószer-használók szakirányú ellátására vonatkozó 
program kidolgozásra került, az e kategóriába tartozó fogvatartottak ellátása, kezelése folyama-
tos. 

– Tekintettel a 272/2001. (XII. 21.) kormányrendeletre, a kábítószerek és pszichotróp anyagok til-
tott gyártásához használt egyes vegyi anyagok forgalmának monitorozásához és legális el-
lenőrzéséhez a szakmai szövetségekkel való megállapodás megszületetett. Az ECOSOC 
határozatokkal megállapított, úgynevezett szűkített monitoring jegyzéken szereplő újabb vegyi 
anyagok monitorozásának megkezdése folyamatban van.  

– A kábítószer-problémával kapcsolatos orvosszakértői tevékenység egységesítésében, illetve a 
kábítószer-függőség megállapítása egységes szakmai szempontrendszerének kialakításában a 
Rendőrség Egészségügyi Szolgálatának munkatársai részt vesznek. 

– A 2002. évben az ország négy különböző pontján (Veszprém, Szeged, Pécs, Győr) létesült a 
kábítószer-fogyasztás szűrésének területén alkalmazható igazságügyi laboratórium. 

 
Összefoglalás:  

A Nemzeti stratégia végrehajtása területén jelentős programok indultak el, a rövid és középtávú cé-
lok megvalósítása nagyobbrészt 2003. évben lezárul. Javul a koordinatív hatékonyság, a megvalósító 
szervek közötti együttműködés, az eltérő érdekű és szempontrendszerű intézmények és központi hi-
vatalok folyamatosan tudják egyeztetni programjaikat. A rendelkezésre álló pénzeszközök is folyama-
tos emelkedést mutatnak, bár még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy a kitűzött célok maradékta-
lanul megvalósulhassanak.  

 
Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy számos területen igen komoly erőfeszítésekre van szükség annak ér-
dekében, hogy a rendszerszemléletű stratégiai program megvalósítása a társadalom által elvárható 
eredményeket hozhassa meg. A problémára és annak kezelésére vonatkozó eddig tapasztalt szak-
mai, közigazgatási, társadalmi és politikai szinteken kialakult konszenzus jó kiindulási pontot jelent a 
további erőfeszítések szempontjából.  
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MELLÉKLET 
1. A FELELŐS TÁRCÁK RÉSZLETES BESZÁMOLÓI 

 
 

A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című program 
végrehajtása 

az abban megfogalmazott célok tükrében  
 

 

1. Közösség, együttműködés – A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések haté-
kony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a 
kábítószer-probléma visszaszorításában  
 
 
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM 
 
 
A nemzeti Focal Point 

Az Európai Unió 1993-ban hozta létre a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfi-
gyelő Központját (EMCDDA), a 302/93/EGK rendelettel. A Központ 1994-ben kezdte meg működését 
Lisszabonban.  

Az EU tagállamok 1995 óta, a közép-kelet európai országok (így Magyarország is) 1997 óta adják 
meg kábítószerügyi adataikat éves jelentés formájában a Központnak. 2002-ben 26 ország, azaz 15 EU 
tagállam, Norvégia és 10 közép-kelet európai ország tett jelentést a Központnak. A Központ ezekből a 
jelentésekből évente összesített európai helyzetjelentést készít, majd azt egész Európában közzéteszi.  

A jelentés természetes átfutási ideje 2 év, mivel az országos adatok mindig a tárgyévet követő 
negyedévben kerülnek csak összesítésre, a Központok a következő félévben végzik el a különböző 
szektorokból érkező adatok feldolgozását, elemzését, és azt ősszel nyújtják be az EMCDDA-nak, mely-
nek munkatársai újabb egy éves munkával készítik el a 26 ország jelentéséből készített összefoglaló, 
éves európai kábítószer-jelentést. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a 2001. tárgyév adatai 2003-ban 
kerülnek az európai jelentésben publikálásra. 

Az EMCDDA célja, hogy a REITOX hálózat segítségével a Közösség és tagállamai számára ob-
jektív, megbízható és európai szinten összehasonlítható adatokat szolgáltasson a kábítószerekről és 
kábítószer-függőségről, valamint ezek következményeiről. Az EMCDDA által feldolgozott, illetve elkészí-
tett statisztikai, dokumentációs és tudományos jellegű információ átfogó képet nyújt a Közösség, illetve 
a tagállamok számára a kábítószerekkel és a kábítószer-függőséggel kapcsolatos helyzetről, amikor 
saját illetékességi területükön intézkedéseket hoznak, illetve a kábítószer-probléma elleni fellépésről 
határoznak. 

Az adatokat mindegyik tagállamban egy-egy ún. REITOX Focal Point, azaz: az európai kábító-
szer-adatgyűjtési hálózat részét képező „Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Pont” gyűjti 
össze és továbbítja az EMCDDA számára, éves nemzeti jelentés formájában. Az adatokat a központok 
ún. elsődleges adatgyűjtő helyektől (többnyire a releváns országos intézményektől, központoktól vagy 
kutatóhelyektől), egyes esetekben közvetlenül gyűjtik össze. A nemzeti központok csakis validált (azaz 
érvényes, ellenőrzött és objektív) adatokat továbbíthatnak az EMCDDA által megkövetelt bontásban, 
azokat elemezve a lisszaboni Központnak. 

A kapcsolattartó pont intézményesítését az Európai Unió 2004 májusától, a standardizált formá-
ban történő jelentést pedig a 2004. évtől várja el. Az Uniós tagállamok közül 12-ben ezen Központok 
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többsége az egészségügyön belül (minisztériumban, ill. népegészségügyi vagy addiktológiai intézetben) 
működő, részben önálló költségvetésű, kisebb (3-4 fős) intézmény vagy szervezeti egység. Magyaror-
szágon e kapcsolattartó pont szerepét 1994 óta folyamatosan az egészségügyi tárca töltötte be. Míg 
korábban az ESZCSM, a 2000–2003. évekről a GYISM szakértői készítették el az EMCDDA-nak menő 
jelentést is. 2004 januárjától a nemzeti központ feladatait az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Johan Béla 
Országos Epidemiológiai Központjának részét képező szervezeti egység látja majd el, a Kormány 
1091/2003. (IX. 9.) határozata értelmében.  

Uniós szinten problémát okozott az, hogy a különböző országok kábítószer-problémára vonatko-
zó adatai egymással nem összehasonlíthatóak. Ezért a lisszaboni központ és nemzeti központok egyik 
legfontosabb feladata az adatok összegyűjtése és validitásuk garantálása mellett azok összehasonlítha-
tóságának biztosítása. Ennek megfelelően kell hazánkban is átalakítani a kábítószer-problémával kap-
csolatos adatgyűjtések formáját. Be kell vezetni például a kezelési igény indikátort, mivel a jelenlegi 
kezelési adatgyűjtés (OSAP 1627. Jelentés a kábítószer-fogyasztókról és kezelésükről c. adatgyűjtés) 
több tekintetben nem felel meg az uniós szabványnak. A kezelési igény indikátor városi szinten történő 
bevezetését célozta meg az Európa Tanács Pompidou Csoport Európa nagyvárosaiban végzett Multi-
city projektje. Ezzel 3 magyar kutató foglalkozott 1994–1999 között, és habár több fontos eredmény 
született a projekt során, a kezelési igény indikátort hazánkban még nem próbálták ki és nem vezették 
be. Ez a következő két év feladata lesz. Az indikátor tulajdonképpen – a releváns európai protokoll sze-
rint – minden egyes kliensről kitöltendő statisztikai űrlap, amit a kezelőszemélyzet tölt ki a kezelésbe 
való belépésekor (természetesen anonim módon), és az ezek alapján összesített adatokat negyedéves 
rendszerességgel továbbítja a nemzeti központba. Adatokat kell szolgáltatni a kábítószer-fogyasztó 
életmóddal kapcsolatban fellépő fertőző megbetegedésekről (mint a HIV/AIDS, hepatitis B, C és 
tuberculosis) és a kábítószerrel kapcsolatos halálozásról is.  

Habár a kábítószer-kínálati oldal adatait, úgy mint a tiltott kábítószerek ára, kémiai összetétele, a 
lefoglalások és elkobzás mennyisége, valamint a kábítószer-bűnözésre és igazságszolgáltatásra vonat-
kozó adatok, elsősorban az Europol-nak kell jelenteni (ami az ORFK-n létrehozott Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ feladata), ahhoz, hogy az éves nemzeti jelentésben a kábítószerhelyzet átfogó 
módon kerüljön bemutatásra, az EMCDDA is kér ilyen adatokat. Adatokat kell szolgáltatni az illegális 
piacon megjelenő ún. designer drogokról, pontosabban, az illegális kábítószer-laboratóriumokban ké-
szült új szintetikus kábítószerek, pszichotrop anyagok illegális piacon történő megjelenéséről, kémiai 
profiljáról, illetve az emberi szervezetre gyakorolt toxikus hatásukról. 

Az EMCDDA követelményrendszere eltér attól, amit korábban, más nemzetközi szervezetek (mint 
pl. ENSZ, Egészségügyi Világszervezet, Interpol) kívánalmai alapján a hazai hatóságok 1-2 évtizede 
bevezettek. Az adatokat az EMCDDA által megszabott módon, formában (azaz: szerek típusai, nem, 
korcsoportok, kísérőbetegség diagnózisa, bűncselekmény-kategória stb. szerinti bontásban) kell meg-
adni. Ezért jó néhány változtatást kell bevezetni az adatgyűjtésekben.  

Azonban amikor az adatgyűjtés harmonizációjáról beszélünk, akkor nemcsak arról van szó, hogy 
milyen táblázatot tölt ki az adatszolgáltató (pl. a kezelőintézmény, vagy az igazságügyi orvos szakértő, 
vagy a vizsgálatot végző rendőrtiszt), hanem arról is, hogy az adatok nyeréséhez bizonyos vizsgálatok 
elvégzése is elengedhetetlen. Gondolunk itt arra, hogy az uniós követelmények szerint minden kábító-
szergyanús halálesetnél el kell végezni a boncolást és a toxikológiai vizsgálatot, vagy arra, hogy a kábí-
tószer-fogyasztók körében az esetleges HIV/AIDS és hepatitis B, C fertőzés vagy a tuberculosis meg-
előzése, illetve korai felismerése és kezelése céljából célszerű lenne rendszeres, önkéntesen történő 
országos szűrési kampányok végzése. 

Az Európai Unió Tanácsa döntésében 2 éve előírta a tagállamoknak az 5+1 legfontosabb 
drogepidemiológiai indikátor kötelezően azonos formában történő jelentését (ezeket hívjuk rövidítve 
„kötelező indikátoroknak”). A kötelező indikátorok mellett számos egyéb adatot és információt is megkér 
évente az EMCDDA, melyeket egyelőre minden ország a rendelkezésre álló módon jelent, habár ezen 
adatgyűjtések szabványosítása is folyamatban van. 
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Az adatgyűjtésért felelős tárcák, illetve országos intézmények bevonásával az összes adatgyűj-
tést harmonizálni kell, mivel az EMCDDA véleménye szerint jelenleg mindössze egyetlenegy van, mely 
megfelel a követelményeknek. Ez az Európa Tanács Pompidou Csoportjának égisze alatt bevezetett 
európai iskolai felmérés, mely a 16 éves fiatalok alkohol- és drogfogyasztásáról ad 3 évente képet 
(ESPAD).  

Az éves jelentés szempontrendszerét az EMCDDA évente megújítja és a jelentés elkészítésére 
évente szerződést köt a nemzeti központokkal, melyek költségvetésének fele ezen szerződések teljesí-
tését biztosítja. Az éves jelentésben a részletes szöveges elemző rész mellett az adatokat strukturált 
(szöveges) táblázatok és legalább 20-féle, számadatokat tartalmazó táblázat tartalmazza. A következte-
tések emellett kutatási eredményeken is alapulnak.  

Strukturált táblázatokban kérnek például jelentést az iskolai prevenciós programokról, vagy az ár-
talomcsökkentési intézkedésekről. Ezekben célzott kérdésekre tömör, konkrét, szöveges választ vár-
nak, mert csak így lehet megbízhatóan elvégezni a 26 különböző országból érkező információ összeve-
tését.  

Mindezekből jól látható, hogy a REITOX Focal Point intézményesülése után annak legfontosabb 
feladata az EMCDDA szakmai előírásainak követése lesz, megfelelő szerkezetű és megkívánt minősé-
gű jelentés elkészítésével, mely nem hozható létre a területen dolgozó szakemberek jó együttműködése 
és pontos jelentési munkája nélkül. Ennek elősegítésére eddig is és a közeljövőben is képzésekre, 
szakmai értekezletekre kerül sor.  

Ebben nyújtott segítséget az Európai Unió két projekt támogatásával. A 10 országot bevonó 
Phare Multi-country program EMCDDA-I. projekt 2001 márciusától 2002 novemberéig, míg a kétoldalú, 
Phare COP’2000 program HU-0006 twinning projekt 2001 novemberétől 2002 novemberéig. Előbbi 
célja magyar adatszolgáltató intézmények szakértőinek EMCDDA tevékenységeibe történő közvetlen 
bevonása volt, utóbbi fő célkitűzései a nemzeti REITOX Focal Point létrehozása, a területen dolgozó 
szakemberek széles körének kiképzése az új adatgyűjtésekre, valamint 9 keresletcsökkentési modell-
projekt bevezetése voltak. 

Az adatgyűjtések változása ugyan bizonyára átmeneti többletterhet jelent az intézmények 
számára, de ilyenkor érdemes arra gondolniuk, hogy az nemcsak országos vagy európai szinten segíti 
a politikai döntéshozók munkáját, hanem helyi szinten is, jobban megalapozva az önkormányzati veze-
tők helyi közösségi fejlesztésekre, intézménybővítésre, programfinanszírozásra vonatkozó döntéseit. 
Emellett az adott intézmény számára is támpontot ad saját teljesítménye, munkája minőségének 
elemzéséhez, módszerei fejlesztéséhez, tervei készítéséhez. Tehát minden intézmény érdekét egyfor-
mán szolgálja, amit sokan felismernek majd és bizonyára jó együttműködés fog kialakulni az Európával 
összehasonlítható adatgyűjtés hazai bevezetése kapcsán a gyakorlatban dolgozó szakemberek, az 
adatgyűjtő központok és a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Adatszolgáltató Központ munkatársai 
között.  
 
 
GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM 
 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) 
(A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet beszámolója) 

A Nemzeti stratégia egyik alapvető célként fogalmazza meg azt, hogy „A társadalom váljon érzé-
kennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó 
készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában”. A közösség és együttműködés kulcsfogalmak 
itt, melyek alappillérei a cél megvalósításának. Ebből adódóan a stratégia megvalósításában kulcssze-
repet kapnak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek), melyek a helyi drogpolitika „motorjaként” 
kell, hogy működjenek. Legfőbb feladatuk, hogy a stratégiai elképzelések valósággá válhassanak. 

A KEF egy helyi szintű tanácsadó és egyeztető fórum, szakmai munkacsoport, melyeket a helyi 
önkormányzati elkötelezettség és kormányzati szakmai, valamint pénzügyi támogatás hívott életre. 
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Tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontos-
ságú négy terület, a közösség és együttműködés, a megelőzés; a gyógyítás, rehabilitáció valamint a 
kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek a munkájában. Egységes szakmai és módszertani 
szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a helyi szinten 
zajló kábítószer fogyasztást megelőző tevékenységet. Segít a helyi erőforrások mozgósításában, ösz-
szehangolja a helyi szereplők tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges 
párhuzamosságok elkerülése érdekében. Szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos, illet-
ve nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt, és szinte egyik legfontosabb tevékenységeként, helyi 
stratégiát dolgoz ki a kábítószer-probléma kezelésére. A KEF tagjai a drogprobléma kezelésében fontos 
szerepet játszó különböző állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviselői.  

A cél tehát párbeszéd kezdeményezése, illetve annak erősítése a kábítószerügyben érdekelt és 
felelősséget viselő felek között. A legfontosabb feladat a kommunikáció megteremtése az alkalmasint 
ellenérdekeltnek tűnő szereplők között. Fontos a kommunikáció jelentőségét aláhúzni átvitt és konkrét 
értelemben egyaránt. Jól látható ugyanis, hogy az érdekegyeztetés, a hatékony, egy irányba mutató 
beavatkozások mindig feltételezik az üzenetek egyértelmű megfogalmazását, sikeres célba jutását. A 
KEF-ek ennek megfelelően olyan szakmai műhelyek, amelyekre katalizátor funkció hárul: a helyi 
sajátosságok és szükségletek feltárása, megfelelő értelmezése a helyi stratégiák, megvalósítási 
formák kimunkálása során. Ennek megfelelően nem programmegvalósító „szervezetek”, hanem a 
hatékony kommunikáció fórumai. Manapság egyre inkább elterjedtté válik az a nézet, melynek értelmé-
ben az eredményes prevenció mindig a helyi erőforrásokra támaszkodik, azok hatékony mobilizálását 
mozdítja elő. Másképpen úgy is mondhatnánk, hogy a hatékony prevenciós tevékenység közösségi 
alapú, a létező és természetes „élőhelyek” – színterek – önszerveződéséből adódó lehetőségeket, erő-
forrásokat használja ki.  

A korábbi Ifjúsági és Sportminisztérium, jelenleg Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium támoga-
tási programot dolgozott ki a KEF-ek létrehozására és működtetésére. A program eredményeként a 
2002. évre a hét magyarországi régióban valamint Budapesten összesen 66 Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum jött létre. Az 58 városi KEF mellett 2 megyei, 3 kistérségi, 1 regionális valamint 2 budapesti kerü-
leti KEF is létre jött. A támogatás összértéke 2002. évben 68 millió Ft volt, 2003-ban pedig már 80 millió 
Ft működési támogatás jutott e célra. A KEF-ek szakmai munkáját a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 
segíti és koordinálja országos szinten.  

A következőkben a KEF-ek 2002. évre vonatkozó éves beszámolóinak összefoglalóját közöljük. 
Az összefoglaló egyfelől kiterjed magára a KEF-en belüli működésre, továbbá a városban zajló, a kábí-
tószer-probléma visszaszorítása érdekében végzett munkára, valamint a Nemzeti Drogmegelőzési Inté-
zettel való szakmai kapcsolatra.  

A tapasztalatok összesítése a Fórumok eltérő programja, a helyi események számtalan variációja 
miatt viszonylag bonyolult. A jelentések – hasonlóan az előző évihez – továbbra is nehezen egységesít-
hetők, összemérhetők, és a szubjektív elemek (pl. a saját tevékenység értékelése) egyelőre nem mel-
lőzhetők. Éppen ezért a mennyiségi és minőségi adatok közül az utóbbiakat tartjuk fontosabbnak.  

A jelenleg létező 66 KEF-ből 58 városi KEF-et kértünk fel az éves beszámolójának elkészítésére. 
A fennmaradó 8 további KEF a működését csak a 2002. év során kezdte meg.  
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokra vonatkozó általános adatok 

Mint a bevezetőben említettük, a KEF-ekben különböző szervezetek, intézmények általában egy-
egy emberrel képviseltetik magukat. A részt vevő szervezetek létszáma így közel azonos a KEF tagok 
számával. Az átlagos taglétszám jelenleg 17 fő, ez 8 és 37 között szóródik. 2001-ben az átlagos taglét-
szám alacsonyabb volt, 13 fő, és 8–20 taglétszám között szóródott. A taglétszám növekedését a KEF-
ek presztízsének növekedéseként értékeljük, hiszen a különböző intézmények, szervezetek növekvő 
részvételével a KEF egyre nagyobb szerepet kap a helyi közösség életében. Úgy véljük, hogy egyre 
inkább felismerik annak jelentőségét, hogy a szervezetek – amelyek részt vesznek a KEF munkájában 
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– egymással közvetlenebb kapcsolatba kerülnek, javulhat közöttük a kommunikáció, az együttműködés 
lehetősége megnő, s ez feltétlenül kihat a munka minőségére.  

Folyamatosan nő a KEF-eken belül megalakult munkacsoportok száma is. Az 2001. évben min-
den második Fórumon belül működött önálló munkacsoport, jelenleg pedig közel 60%-uk rendelkezik 
különböző, speciális feladatra létrehozott munkacsoporttal (pl. prevenciós, terápiás, rehabilitációs, kíná-
latcsökkentési). A változás iránya kedvező, hiszen a munkacsoportban alaposabban, részletesebben 
elemzik a szakértők a különböző jelenségeket, s ezzel előkészítik a döntéseket, megkönnyítik a KEF-ek 
munkáját. 

A testületi ülések gyakorisága nem változott lényegesen. Átlagosan évi 7 alkalommal tartottak a 
KEF-tagok megbeszélést, de ez a gyakoriság jelentősen eltér városonként. Akadt olyan KEF, ahol 
mindössze évi 2 alkalommal találkoztak a tagok egymással szervezett formában, és akadt olyan Fórum 
is, ahol egy évben 20 alkalommal találtak közös témát, megoldandó feladatot.  

Jelentős kérdés az, hogy a működésük költségeit milyen formában sikerül biztosítaniuk a Fóru-
moknak. A pályázatokon kívül helyi – általában önkormányzati – támogatásban részesült a működő 
KEF-ek kétharmada. Ez kissé meghaladja a 2001. évi beszámolókban szereplő, pályázaton kívül is 
támogatottak arányát. A növekvő hozzájárulás a KEF-ek munkájához, feladatainak ellátásához azt jelzi 
számunkra, hogy az önkormányzatok egyre inkább felismerik a Fórumok fontosságát. 
Azt, hogy a helyi önkormányzatok egyre fontosabbnak tartják a KEF-ek működését, az is igazolja, hogy 
az éves jelentés elkészítésén kívül a városi Fórumok közel 70%-a beszámolt a helyi önkormányzatoknál 
tevékenységükről, az elvégzett munkájukról. 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenysége 

A KEF-ek egyik fő feladata a Nemzeti stratégia útmutatásai alapján a helyi stratégia elkészítése. 
A helyi drogstratégia kialakításához azonban elkerülhetetlennek véljük azt, hogy a KEF-ek tisztában 
legyenek a városuk droghelyzetével. A városok kétharmada készített helyi helyzetfelmérést a drogérin-
tettségről, a droghelyzetről, s ilyen arányban rendelkeznek már önálló, helyi stratégiával is.  

A következő táblázatban az látható, hogy a droghelyzettel kapcsolatos felmérések és a stratégia 
azonban nem állnak egymással szoros kapcsolatban, hiszen jelentős számban készült felmérés, ame-
lyet nem követett még a stratégia elkészítése, illetve jelentős számban úgy készült stratégia, hogy azt 
nem előzte meg helyzetfelmérés. 
 
1. sz. táblázat: A KEF-ekben elkészült helyi stratégia és helyzetfelmérés nominális és százalékos megoszlása 
 

  
történt felmé-
rés 

nem történt 
felmérés 

Összesen 
 készült helyi stratégia 17 város 8 város 25 város 

    68% 32% 100% 
  nem készült helyi 

stratégia 8 város 3 város 11 város 
    72,7% 27,3% 100% 
Összes 25 város 11 város 36 város 
  100% 100% 100% 
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A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokban elvégzett munka minősítése 

Az elvégzett munka minősítése önértékelés formájában történt. A KEF-ek egy ötös skálán minősí-
tették a felsorolt szempontok alapján az általuk elvégzett munka minőségét. (Az iskolai osztályzásnak 
megfelelően az ötös a legjobb, az egyes a legelmarasztalóbb véleményt jelenti. A táblázatban szereplő 
utolsó két minősítendő szempont csak a 2002. évi beszámolók része, ezért hiányoznak az előző évi 
adatok.) 
 
2. sz. táblázat: Az elvégzett munka minősítése a 2001. évi és a 2002. évi beszámolók alapján 
 

Értékelési szempont Átlagosztályzat 
2002 

Átlagosztályzat 
2001 

A KEF tagok közötti együttmű-
ködés 

3,6 3,6 

KEF tagok közötti munkameg-
osztás 

3,2 3,2 

KEF tagok közötti információ-
áramlás 

3,5 3,5 

A KEF érdekérvényesítés a dön-
téshozók felé 

3,4 3,6 

Stratégia célkitűzéseinek megva-
lósítása 

3,5 - 

Elégedettség a NDI segítségével 3,9 - 
 

Az eredményekből jól látszik, hogy van mit javítani, hiszen a városok maguk a közepesnél csupán 
kicsivel minősítették jobbnak a KEF-en belüli együttműködést, munkamegosztást, információáramlást, 
érdekérvényesítést. Azonban végiggondolva, hogy a KEF-en belüli munkamódszer mennyire újnak 
tekinthető, azt gondoljuk, hogy már a jelenlegi eredmények is nagyon pozitívnak értékelendők. 

Az osztályzat mellett írásos kiegészítéseket is tettek a KEF-ek. A válaszok közül a legjellemzőb-
beket felsoroljuk:  

• az együttműködést általában jobbnak ítélik az eddigiekhez képest; 
• a feladatok megosztása és néhány tag aktivitásának hiánya általános gondként jelentkezett a 

KEF-eknél; 
• ahol nincs magasan reprezentált önkormányzati képviselő, ott a KEF-ek érdekérvényesítő 

szerepe jelentősen rosszabb; 
• a financiális problémák általánosak; 
• a KEF ülések megszervezésében jelentős időpont-egyeztetési nehézségekkel küzdenek. 

A városban zajló tevékenységek a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében 
A drogfogyasztók ellátását felvállaló különböző szolgáltatások a városokban 

A városokban zajló tevékenységek közül elsőként a drogfogyasztók ellátását felvállaló, működő 
szolgáltatások arányát összegezzük. Drogfogyasztók ellátását felvállaló intézmény a városok 60%-ában 
található. Az egyéb szolgáltatások meglétét a városokban, a következő grafikonban összegeztük. 
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1. sz. grafikon. A városokban működő ellátó intézmények és működtetett programok százalékos aránya 
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Mint látható, a városokban a legnagyobb számban a nevelési tanácsadók, családsegítő szolgálta-

tok és más ellátó intézmények segítik a KEF-ek munkáját. A 60% körüli ellátottságot mégis alacsonynak 
véljük, hiszen e megjelölt intézmények fenntartása szükségszerűen az önkormányzatok feladata lenne. 
A speciális drogkezelő és -ellátó intézmények elterjedtsége sem kielégítő még, hiszen a telefonos ta-
nácsadás kivételével csak néhány városban folyik ilyen jellegű tevékenység. 

 
A Nemzeti stratégia célkitűzéseinek megvalósítása helyi szinten  
 
A Nemzeti stratégia célrendszere egy általános és négy főcélt fogalmaz meg. A felmérés alapját 

képező kérdőív elsősorban a négy főcél lokális szintű megvalósítására kérdezett rá. Ezek a célok a 
következők: 

1. A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi kö-
zösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorítá-
sában (közösség, együttműködés) 
2. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus ki-
alakítására és a drogok visszaszorítására (megelőzés) 
3. Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és 
családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció) 
4. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés) 

 
3. sz. táblázat: A különböző tevékenységek említési gyakorisága: 

 
Tevékenységi kör igen Nem 
Közösség és együttműködés 75% 25% 
Prevenciós munka 75% 25% 
Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció 44% 56% 
Kínálatcsökkentés 28% 72% 
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A fenti táblázatban az e területeken jelentős eredményt elért városok százalékos megoszlását 
láthatjuk. Elsősorban a közösség és együttműködés, valamint a prevenció területein figyelhető meg a 
legnagyobb aktivitás. Ez szoros összefüggést mutat azzal, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
az elmúlt két évben folyamatosan jöttek létre és a legnagyobb figyelmet arra fordították, hogy a célok 
megvalósítása érdekében hatékonyan és professzionálisan működjenek. Ennek elengedhetetlen feltéte-
le a KEF-ben résztvevő intézmények szakértőinek összehangolt munkája. A prevenciót szinte minden-
hol prioritásként kezelik. 

A szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció és a kínálatcsökkentés tevékenységi körökben a leg-
nagyobb problémát a megfelelő intézményhálózat hiánya jelenti.  

A négy fő területen a válaszokat összesítve az alábbi tevékenységek kerültek nagy gyakorisággal 
említésre: 
Közösség, együttműködés:  

• különböző rendezvények, konferenciák szervezése (2002. évben jellemzően a kapcsolatkiépí-
tés és kapcsolaterősítés területeire); 

• szakmai találkozók; 
• szervezetfejlesztési tréningek; 
• szülőcsoportok folyamatos működtetése; 
• a tavalyi évhez képest a média szerepének növekedése. 

Prevenció: 
• kortársképzés; 
• pedagógusoknak, egyéb területen dolgozó szakembereknek szervezett tréningek; 
• különböző rádió- és televíziós műsorok; 
• konferenciák; 
• kiállítások; 
• diákoknak – osztályfőnöki órán – szervezett prevenciós előadások (általában egy-egy alkalom-

mal, egyelőre kevés helyen valósul meg folyamatosan); 
• D.A.D.A. program. 

Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció: 
• megkereső tevékenységek erősödése a kockázati csoportokban; 
• szakemberek képzése; 
• droginfo vonal működtetése. 

Kínálatcsökkentés: 
• szórakozóhelyek fokozottabb ellenőrzése; 
• rendszeres, objektív-komplex szűrővizsgálatok végzése; 
• rendőrség, önkormányzat, polgárőrség közös együttműködése. 

Ha az egyes tevékenységeket a szerint vizsgáljuk, hogy mely – a Nemzeti stratégiában megfogalmazott 
– prevenciós színterekhez kapcsolódik, az alábbi eredményeket kapjuk: 
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2. sz. grafikon: Az egyes tevékenységek kapcsolódása a különböző prevenciós színterekhez 
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A beérkezett válaszok alapján megállapítható, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a Nem-
zeti stratégia által megfogalmazott színterek közül a legnagyobb aktivitást a családokban, az iskolák-
ban, a szabadidő hasznos eltöltésével, a médiában, az Internet felületén, valamint a rendőrségi munká-
ban fejtették ki.  
A leggyakoribb programok a következők voltak: 

• szabadidős programok szervezése (rendezvények, vetélkedők, klubfoglalkozások, kulturális és 
sportrendezvények); 

• szülői értekezletek; 
• kortársképzés; 
• drogprevenciós programok; 
• pedagógusképzés; 
• lakossági fórumok; 
• a média folyamatos jelenléte tudósításokkal, illetve önálló dokumentum- és riportműsorokkal; 
• önálló honlapok elindítása; 

Természetesen a prevenció többi színterén is elindultak kezdeményezések, de ezek általában a 
kapcsolatfelvétel, illetve a koncepciókialakítás fázisában vannak.  

Egyedi példaként említhetjük azt a honvédségnél végzett prevenciós tevékenységet, amely Hód-
mezővásárhelyen valósult meg. Megszervezték a „Drogriadó” és a „Szermentes Laktanyákért” prog-
ramsorozatot. Kecskeméten pedig az egyházakkal közösen szervezték meg „Jövőnk a család” című 
konferenciasorozatot. 

Több városban a romákkal kapcsolatos programokra vonatkozó kérdésnél azt a választ adták, 
hogy nem differenciálnak romák–nem romák között és integrált rendezvényeket szerveznek annak elle-
nére, hogy a stratégia a romák kulturális jellemzőire, illetve halmozottan hátrányos életkörülményeire 
tekintettel speciális megelőző programokat javasol.  

A városok kétharmadában tájékoztatók, felvilágosító anyagok kiadásával és terjesztésével is fog-
lalkoztak az elmúlt évben. Ezek az anyagok elsősorban a diákoknak, fiataloknak és a szülőknek célzott 
tájékozatók, de akadtak a pedagógusoknak szánt felvilágosító anyagok is.  
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A KEF-ek és a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet szakmai kapcsolata 
 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok alapvetően elégedettek a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 

munkájával, szerepével. Az együttműködés a következő területeken váltott ki elégedettséget: 
• szakmai anyagok biztosítása; 
• személyes szakmai segítségnyújtás; 
• konferenciák szervezése; 
• külföldi partnerkapcsolatok biztosítása; 
• továbbképzések; 
• anyagi források felkutatása. 

Az alábbiakban felsorolt területeken viszont több segítséget kérnek a KEF-ek az NDI-től: 
• kábítószer-kínálat csökkentési metodikák megismertetése és biztosítása; 
• több személyes találkozási lehetőség; 
• a helyi stratégia elkészítésében való szakmai segítségnyújtás. 

Több szakmai támogatást a következő területeken várnak: 
• szakmai anyagok, tájékoztatók, módszertani anyagok biztosítása; 
• konferenciák, továbbképzések, tréningek szervezése; 
• megtorpanás kiküszöbölése érdekében megfelelő támpontok biztosítása; 
• a többi KEF programjairól való tájékoztatás; 
• kerekasztal-beszélgetések; 
• több visszajelzés, a KEF-ek munkájának minősítése; 
• országos általános és szakmai előadói adattár kialakítása; 
• az önkormányzat feladatának határozottabb tudatosítása. 

 

PHARE TWINNING PROJEKT 
A magyarországi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) fejlesztésének és intézményesítésének 
támogatása 

 
A PHARE programok alapvető célkitűzése a csatlakozásra váró országok felkészítése az Európai 

Uniós tagságra. Ennek keretében jöttek létre azok a programok, amelyekben EU-tagállamok neves 
intézményei küldenek képviselőket például Magyarországra, akik egyéves itt tartózkodásuk alatt tapasz-
talataikkal, szakértelmükkel segítséget nyújtanak magyar kollégáiknak.  

A kábítószer-probléma visszaszorítását célzó Nemzeti stratégia – a 7. fejezetben – kiemelten ke-
zeli a nemzetközi együttműködéseket. („A kábítószer-ellenes tevékenység eredményessége megköve-
teli a széleskörű nemzetközi együttműködés fejlesztését.” „Magyarország folytatja a PHARE-program 
kábítószerekkel kapcsolatos programjait, […] valamint kibővíti az ezen a területen rendelkezésre álló 
együttműködési lehetőségeket.”)  

Ennek értelmében 2002 szeptemberében kezdetét vette a Magyarország, Hollandia és az Egye-
sült Királyság együttműködésével megvalósuló PHARE Twinning Projekt. A projekt alapvető célja, hogy 
támogassa a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, illetve a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (NDI) 
munkáját a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására című program megvalósításá-
ban, összhangban az Európai Unió Drogstratégiájával, az Európai Unió akciótervével a kábítószer elleni 
küzdelemben és az Amszterdami Egyezmény 152. cikkelyével.  

A projekt megvalósításában konzorciumi partnerként a hollandiai Trimbos Intézet, valamint az 
Egyesült Királyságbeli DrugScope vesz részt. E két intézet Európa két legkiemelkedőbb szakmai köz-
pontjának tekinthető a drog problémák kezelése tekintetében. Mindkét intézet betölti a Nemzeti Focal 
Point funkciót is, ami hazánk Uniós csatlakozása szempontjából kiváltképpen fontosnak tekinthető.  
Partnerek:  
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• Magyarország:  
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium  
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet  

• Hollandia: 
Egészségügyi, Népjóléti és Sporminisztérium; 

• Trimbos Mentálhigiénés és Addiktológiai Intézet  
• Egyesült Királyság: 

DrugScope  
A projekt két elemből áll, melyből az első rész érinti a 2002-es beszámolási évet. 

Twinning assistance projekt, melynek célja egyrészt az intézet szakmai kapacitásának erősíté-
se, fejlesztése, másrészt pedig a KEF-ek szakmai működésének támogatása és hatékonyabbá tétele. 

A program során külföldi szakértők tartanak előadásokat, képzéseket az NDI és a KEF-ek munka-
társai számára, a menedzsment, információgyűjtés, hálózatépítés, minőségbiztosítás, prevenciós stra-
tégiák és politikák témakörökben. 

A képzések kis csoportban történnek. Első körben azok a KEF-ek kerültek kiválasztásra, amelyek 
előzetesen kiemelkedő érdeklődést mutattak a különféle képzések iránt. (A többi KEF folyamatos 
tájékoztatást kap a projekt állásáról, az év során több alkalommal megrendezett konferenciákon, illetve 
regionális találkozókon.) A képzéseket követő konzultációk alkalmával tantervek, kézikönyvek, protokol-
lok kerülnek kidolgozásra, amelyek alapját képezik a KEF-ek szélesebb körű, a jövőben tartandó 
képzéseinek. A szemináriumok során az NDI képet kap arról, hogy mely KEF-ek azok, amelyek később 
esetlegesen bevonhatók a megszerzett információk terítésébe, az oktatói munkába. Ez a fajta „mul-
tiplikátor” képzés biztosítja a projektben elért eredmények fenntarthatóságát. 

 
 

A projekt garantált eredményei / várható outputjai 
 

• Olyan szakembergárda létrehozása, amely mind helyi, mind központi szinten képes a helyi 
drogstratégiák megvalósításáért felelős szereplők hatékony koordinálására.  
• A kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési módszerek protokolljainak kidolgozása, terv készítése 
azok bevezetésére – testre szabott, megfelelően működő információgyűjtési és helyzetfelmérési 
rendszer felállítása, tekintettel a helyi forrásokra, szükségletekre, körülményekre.  
• Olyan helyi drogstratégia kidolgozása minden városban, ahol működik KEF, amely rugalmasan 
illeszkedik a felmerülő problémákhoz.  
• Horizontális és vertikális kapcsolati rendszer kialakítása a KEF-ek, illetve a KEF-ek és az NDI 
között.  
• A mindennapi működés szabályozására irányuló minőségbiztosítási rendszer kidolgozása a 
KEF-ek és az NDI számára.  
• A megfelelően megtervezett és bevezetett prevenciós programok skálájának szélesítése, 
számának növelése.  

M lérni: indezen kitűzött célokat a projekt a 2002-es évben az alábbi képzésekkel kívánta e
• RAR (Rapid Assessment and Response) – Gyors helyzetfelmérés és reagálás 

A képzés során az ún. RAR technikával ismerkedhettek meg a résztvevők. Ez a módszer a tapasztala-
tok alapján megfelelő eszköznek bizonyult arra, hogy valós információkat, adatokat gyűjtsünk a 
dro szná  a területeken, ahol  gha lat természetével, mértékével kapcsolatosan azokon

- nincs kellő idő survey típusú kutatás elvégzésére,  
- általában a mennyiségi vizsgálati módszerek (kérdőíves technikák) nem tudnák igazán tük-

rözni, felfedni a drogprobléma nagyságát, mélységét,  
- nem nagyon ismerjük a drogfogyasztó populációt, valamint 
- gyors változások állhatnak be a drogfogyasztás természetében.  
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A technika különböző, többnyire kvalitatív módszereket alkalmaz, mint például interjúk, megfigyelés, 
fókuszcsoport és különböző becslési technikák. 

A képzés résztvevői vállalták a módszer kipróbálását a saját városukban 2003 márciusa és 
májusa között. Ezen kísérleti fázis tapasztalatai alapján kézikönyv készül, mely útmutatást ad majd a 
módszer használatához a magyar viszonyok között. 

• Lunch table  
A képzés során a résztvevők megismerkedhettek a horizontális és vertikális kapcsolatépítés és 

kapcsolattartás különböző modelljeivel, annak alkalmazási lehetőségeivel, kivitelezési technikájával. 
Ezen modellek egyike az ún. „Lunch table”, melynek lényege a helyi drogprevenciós szakemberek 
rendszeres találkozója képzés és tapasztalatcsere céljából, azt úgymond informális „köntösbe” bújtatva.  
A módszer kísérleti bevezetése (országosan, minden régióban) 2003 elején történt. 

• Az Egyesült Királyság drogstratégiájának megvalósítása; az angol DAT-ok (Drug Action 
Team) rendszerének, tevékenységének bemutatása  

A képzésen részt vevők megismerkedhettek az Egyesült Királyság Nemzeti Drogstratégiájának 
helyi szintű megvalósításával. Bemutatásra került, hogy hogyan is valósul meg az Egyesült Királyság-
ban a különböző szervezeti, intézményi együttműködés, hogyan oszlanak meg a feladatokhoz kapcso-
lódó kötelezettségek, valamint hogyan történik a források elosztása. Útmutatást és segítséget kaptak a 
résztvevők éves munkaterv elkészítéséhez, helyi szintű célok megfogalmazásához valamint riportok, 
jelentések készítéséhez a megvalósult munkáról. A képzés keretén belül bemutatásra kerültek az angol 
DAT-ok, azok működése, tevékenysége, valamint a működésükhöz szükséges minimum standardok. 
Ennek keretén belül szó esett a különböző tárgyalási technikákról is. 

• Projektmenedzsment  
Főbb témakörök: A menedzsment eszközei; Koordinációs technikák; Projekt tervezet készítése; 

Szükségletfelmérés; Célmeghatározás; Célcsoport-kiválasztás; Megfelelő intervenciós technika kivá-
lasztása; Tevékenységterv készítése; Monitorozás, értékelés; Költségvetés készítése. 

• Humán erőforrás menedzsment  
Főbb témakörök: Emberi erőforrás menedzsment alapjai; Csoportépítés, csoportkezelés; Kapcso-

latépítés; Tárgyalási technikák, Konfliktuskezelés; Multidiszciplináris csoportmunka; Egyéni és csopor-
tos segítés, támogatás eszközei; „Intervízió”, szupervízió. 

 
Visszajelzések a KEF-ektől a képzésekkel kapcsolatban 

 
A képzéseken részt vevők lehetőséget kaptak arra, hogy kifejtsék észrevételeiket a képzésekkel 

kapcsolatban, értékelő lapok kitöltésével. Ezeket összegezve általánosan elmondható, hogy a résztve-
vők rendkívüli módon meg voltak elégedve a képzések és az előadások színvonalával, és nagyra érté-
kelték, hogy lehetőségük volt közvetlenül a külföldi szakértőktől meghallgatni a külföldi tapasztalatokat, 
elsajátítani módszereiket. Hangsúlyozták, hogy a képzések jó alkalmat teremtettek arra, hogy a KEF-ek, 
illetve a KEF-ek és az NDI közötti kapcsolat személyesebbé és szorosabbá válhasson. 

A twinning assistance projekt teljes költségvetése 500 ezer euró, mely fedezi egy fő (Lieneke 
Austie) hosszú távú vezető szakértő 12 hónapon át tartó magyarországi tartózkodásának valamennyi 
költségét, valamint számos rövid- és középtávú szakember magyarországi tartózkodását, szakanyagok 
előkészítését, fordítását, szakmai protokollok elkészítését, multiplikátor képzéséket elsősorban a szer-
vezet fejlesztés, humán erőforrás menedzsment, tárgyalási technikák, minőségbiztosítás, program érté-
kelés és a kiinduló helyzetfelmérés területén. További része a projekt ezen alkotóelemének 2 rövidebb 
időtartamú tanulmányút Hollandiába, illetőleg az Egyesült Királyságba. A projekt eredményeképpen a 
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet megfelelő szinten lesz képes eleget tenni koordinációs és szakmai 
támogató feladatainak a KEF-ek vonatkozásában, továbbá kialakul egy olyan tágabb szakértői gárda az 
Intézet körül, aminek következtében számos területen jó színvonalon lesz képes illeszkedni az európai 
intézményekhez a drog problémák kezelése terén. Addicionális előnyöket lehet remélni attól is, hogy az 
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Intézet munkatársi gárdáján kívül a társintézmények,-minisztériumok szakértői is részesülhetnek a kép-
zésekből, így az intézményközi együttműködés formái és tartalmai is a kívánatos irányban fejlődhetnek. 
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A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet nyilvántartásában szereplő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok régiónkénti listája 
 

 
Közép-Dunántúl 
 

Észak-Alföld 
 

Dél-Dunántúl 
 

Dél-Alföld 
 

Észak-
Magyarország 
 

Közép-
Magyarország 
 

Nyugat-Dunántúl 
 

Fejér megyei  
Tata 
Tatabánya 
Oroszlány 
Várpalota 
Veszprém 
Pápa 
Székesfehérvár 
Dunaújváros 
 
 

Debrecen 
Hajdúböszörmény 
Törökszentmiklós 
Szolnok 
Karcag 
Jászberény 
Nyíregyháza 
Mátészalka 

 
 

Dombóvár 
Szekszárd 
Paks 
Pécs 
Komló 
Mohács 
Kaposvár 
Siófok 
DREKEF (regionális) 
Györe – Völgységi (kis-
térségi) 

Kecskemét 
Baja 
Szeged 
Orosháza 
Kalocsa 
Békés 
Békéscsaba 
Kiskunfélegyháza 
Hódmezővásárhely 
Kiskunhalas 
Gyula 
Szentes 
Kiskunmajsa és környéke 

(kistérségi 

Ózd 
Tiszaújváros 
Kazincbarcika 
Miskolc 
Eger 
Gyöngyös 
Hatvan 
Salgótarján 

 
 

Gödöllő 
Szentendre 
Gyál 
Szigetszentmiklós 
Érd 
Nagykőrös 
Dunakeszi 
Budaörs 

 

Győr-Moson-
Sopron me-
gyei  

Győr 
Szombathely 
Mosonmagyaróvár 
Sopron 
Keszthely 
Zalaegerszeg 
Nagykanizsa 
 

 
Budapest 
 
XIII.kerület 
XXI.kerület-Csepel 
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
 
A MAGYAR HONVÉDSÉG „KÁBÍTÓSZER-FERTŐZÖTTSÉGI” HELYZETE  

HELYZETELEMZÉS 
Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai azt bizonyították, hogy a drogfogyasztás trendje a civil 

lakosság körében emelkedést mutatott, míg a honvédség személyi állománya körében az 1996 óta 
végzett rendszeres megelőző tevékenység eredményeként (prevenció, szűrővizsgálatok) évről évre 
fokozatosan csökkent. Ezek a változások azonban nemcsak a fogyasztók körében és a fogyasztott 
kábítószer féleségek számában, hanem a fogyasztás területi eloszlásában is kimutatható volt.  

A civil szférában végzett felmérések egyértelműen azt mutatták, hogy a fiatal korosztály a 
legveszélyeztetettebb, mivel ők azok, akik az új és ismeretlen lehetőségek kipróbálására a 
legfogékonyabbak. Életkoruknál fogva gyakorlatilag ugyanez jellemző a kötelező sorkatonai 
szolgálatukra bevonuló és azt töltő fiatalokra is. 

 
A 2002. évben végzett tevékenység 
 
Módszerfejlesztés, beállítás  

– A Magyar Honvédség személyi állományának körében a kábítószer-fogyasztási szokásait 
felmérő, a nemzetközi követelményeknek megfelelő objektív, komplex mérőrendszer létrehozása, a 
metodikai rendszer kiépítése, beállítása és folyamatos működtetése. 

– Újabb kábítószer-féleségek minőségi és mennyiségi meghatározására (pl. LSD, Extasy) me-
todikák kidolgozása. 

– A csapatoknál alkalmazott, a kábítószer fogyasztásának kimutatására szolgáló immunkroma-
tográfiás gyorstesztek bevizsgálása (ez évben 9 különböző szállítótól). 

– Részvétel az ENSZ által koordinált nemzetközi kábítószerkontroll vizsgálatban (vizsgálataink 
találati aránya 100%-os). 

– A MH EVI Toxikológiai Kutató Osztály anyagának benyújtása a Nemzeti Akkreditáló Testület-
hez. 
Az elvégzett drogszűrő vizsgálatok megoszlása, a vizsgálatok célja 

– Szűrővizsgálat a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítására: 
  vizsgált létszám: 6593 fő (ebből 93 pozitív, 1,4%). 

– Ügyészségi, hatósági (parancsnoki) kérésre: 
  vizsgált létszám 150 fő (ebből 81 pozitív, 54,0%), 

– Kutatási célból: 
  vizsgált létszám 853 fő (ebből 78 pozitív, 9,2%) 

Tapasztalatok a csapatoknál végzett vizsgálatokról: 
– Az immunkromatográfiás gyorsteszteket gyakran helytelenül értékelik ki, amelynek következ-

ményeként sok az álpozitív minta. 
– Nem használják fel a kiosztott gyorsteszteket. 
– A mintavétel végrehajtása és a jegyzőkönyvek kitöltése a legtöbb esetben szabálytalanul tör-

ténik. 
Összefoglalás 

– Létrehoztunk egy nemzetközi szintű laboratóriumot, amely a nemzetközi (QC – quality 
control) követelményeknek 100%-ban megfelel. 

– Biztosítjuk az objektív mérési adatokat a drogfogyasztás területi és minőségi megoszlásáról, 
amely a prevencióra irányuló stratégiák kidolgozásának alapjául szolgál. 

– Az ismételt ellenőrzések fogyasztást visszatartó hatásának eredményeként hozzájárultunk a 
drogfogyasztás mértékének jelentős (a szűrővizsgálatok beindításakor mért, esetenkénti 35–50%-ról a 
jelenlegi 10% alá történő) csökkenéséhez. 
 – A vizeletminta vételére és a kábítószer-gyorstesztek alkalmazásának szabályaira az egész-
ségügyi személyzetet kioktattuk, továbbképzésüket rendszeresen biztosítjuk. 

 
 



  

Droginformációs hálózat 
 – A HVK egészségügyi csoportfőnök szakutasításában foglaltak szerint a MH Droginformációs 

Hálózat létrehozása és működtetése a MH Egészségvédelmi Intézet (MH EVI) feladata. 
– A haderő átalakulása után kijelölték azt a 40 alakulatot, ill. szervezeti egységet, melyek részt 

vesznek drogprevenciós, drogszűrési és informatikai szakfeladatok ellátásában. 
– 2001-ben megtörtént a számítástechnikai eszközök beszerzése (1 db központi szerver, 36 db 

felhasználói számítógép, 36 db lokális és 2 db központi nyomtató) és részleges üzembe helyezése.  
– 2002-ben az MH érintett alakulatainál végrehajtottuk a számítógépek üzembeállítását. Miután 

a hálózati (híradós) összeköttetés a mai napig sem készült el, a rendszert működtetni nem tudjuk. 
– A MH EVI-ben kialakításra és üzembe helyezésre került a HM HVK Egészségügyi Csoportfő-

nökség és a Csapattagozat informatikai központja, valamint egy 12 gépes oktató kabinet. 
– A HM HVK Vezetési Csoportfőnökség és az MH HIP TK megkezdte, ill. részben befejezte a 

központ és az MH II: közötti hálózati összeköttetések kiépítését. A kijelölt alakulatok és az MH EVI kö-
zötti hálózati kapcsolat jelenleg még nem üzemel. Ennek hiányában nincs reális esély arra, hogy a MH 
Droginformációs Hálózata teljes egészében telepítésre kerüljön. 

– Elkészítettük a Magyar Honvédség szervezeti felépítését, a részt vevő alakulatokat magában 
foglaló, a központi adatbázist kezelő Kommunikációs Modult, valamint a kábítószerszűréshez kapcsoló-
dó feladatok koordinálását végző szakmai programcsomagokat is. 

– Folyamatosan hajtjuk végre a droginformációs hálózat működésével és működtetésével kap-
csolatos feladatok végzésére kijelölt személyi állomány kiképzését. 

– A Magyar Honvédség újabb átalakulása jelentős rendszer- és programszervezési feladattal 
jár. A különböző időpontban megszűnő alakulatoktól be kell vonnunk a számítógépeket, át kell alakíta-
nunk a már meglévő szoftverrendszereket 

 
 VÁRHATÓ EREDMÉNY 

Az epidemiológiai helyzet pontos ismerete, amelyhez a megelőző szűrővizsgálatok végre-
hajtása elengedhetetlenül szükségesek, valamint a komplex droginformációs rendszer kiépítésének 
segítségével, a megelőző munka monitorozásán át a minőségkontroll lehetőségét is megteremti szá-
munkra. Ezen a rendszeren keresztül a megbízható információk elérhetővé válnak a szakemberek és a 
döntéshozók részére, természetesen a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó jogsza-
bályok betartása mellett. 
 
 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 

Képzési programok 
– Az OM kidolgozta az iskolai drogügyi koordinátorok akkreditált képzési tematikáját és tovább-

képzési rendszerét a regionális drogügyi koordinátori hálózat formájában. A képzés folytatását, 
és a hálózat működtetését kiemelt feladatként kezeljük, azonban a szakmai ismeretek hatéko-
nyabb átadása érdekében és a továbbképzések szakmai színvonalának emelése érdekében a 
jelenlegi struktúra korrekciójára került sor. 

– A korábban megkezdett és sikeresen működő iskolai drogügyi koordinátor pedagógusok to-
vábbképzését folytatjuk. A képzést 2003-tól az országban több, minimum 3 helyszínen tartjuk, a 
PTMIK szervezésében, OM finanszírozással. Célunk, hogy minden általános és középiskolában 
legyen legalább egy fő képzett iskolai drogügyi koordinátor képzettségű pedagógus. 

– Az OM által finanszírozott „Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak” c. 30 órás akkreditált 
továbbképzéseket is szerveztünk 2002-ben. A képzést a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum 
Kht–ban 2003-ban biztosítjuk és finanszírozzuk. 2003 őszén közel 100 fő pedagógus szerez 
ilyen tanúsítványt. 
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– A kiépítés alatt álló regionális mentálhigiénés esetmegbeszélő műhelyhálózatot továbbfejleszt-
jük. A „MAP” továbbképzést elvégzett pedagógusok részére folytatásként tervezett esetmegbe-
szélő műhelyhálózatot a PTMIK akkreditáltatta, melyben 10 csoport évi négyszeri találkozóját 
továbbra is az OM finanszírozza. A nagy érdeklődésre és szakmai hasznosságára való tekintet-
tel feltétlenül folytatjuk a programot, kibővített csoportokkal és évi többszöri találkozóval. 

Az iskolai drogügyekért felelős koordinátor szakemberek (pedagógus, egészségnevelő, iskolapszichológus, ifjú-
sági védőnő) működéséhez szükséges feltételei, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosítása során 
a már az Országgyűlés által elfogadott törvény 1.sz. mellékletében: 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, egészségnevelő  

– általános iskolában, 
– középiskolában,  
– szakiskolában  

elláthatja az iskolatípusnak megfelelő, a 17. § (1) bekezdésének b)–e) és j) pontjában, illetve (2) bekezdésében 
felsorolt, továbbá családpedagógus, szociálpedagógus vagy pszichológus, szociális munkás végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkező szakember; 
a foglalkoztatása megoldható kettős munkakörben, pl. a munkaidő egy részében a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatokra, és a munkaidő másik részében pedagógus munkakörben vagy egészségnevelő munkakörben törté-
nő foglalkoztatással. 
A munkakörrel járó feladatleírás a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet soron következő módosításában kerül megfo-
galmazásra. 
A speciális iskolai drogügyi koordinátor pedagógusok továbbképzésen a végzettek szupervíziója kiemelkedő 
jelentőségű. Az OM kezdeményezésére a PTMIK által alapított és akkreditált 30 órás pedagógus-továbbképzést 
végzettek (amelyet eddig 1200 tanár végzett el) számára már működik az a regionális hálózat, amely az OKÉV-
ek szervezésében külsős szakemberek bevonásával, de az OM felügyelete mellett folyamatos továbbképzést, 
konzultációt és esetmegbeszélést biztosított évente 4 alkalommal, a régiók iskolai prevenciós pedagógusainak. 
Ezt a fajta továbbképzést 2003-tól az általános és középiskolai pedagógusoknak megyei szinten, a PTMIK 
szervezésében folytatjuk, évente 4X6 órában, valamint regionális konferenciák keretében. A programot a 
2003/2004. tanévben indítjuk.  
 

Már megvalósult és folyamatban lévő egyéb programok: 
• „Az iskola, mint mentálhigiénés erőforrás” c. országos pedagógus-konferencia megrendezése. 
• Az állami finanszírozású iskolapszichológus másoddiplomás alapképzési szak három egyetemen való 

elindítása. 
• Az ELTE BTK Pszichológiai Intézet Iskolapszichológiai Módszertani Bázis támogatása 
• A felsőoktatási intézmények egyes mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szakjainak pedagógus szak-

vizsgával egyenértékű szakképzettségként való elismerése 
• Az egyes mentálhigiénés jellegű szakirányú továbbképzési szakokra jelentkező gyakorló pedagógusok éves 

költségtérítésének támogatása 
A 2002-ben három egyetemen 100 fő pedagógus részére államilag finanszírozott formában elindított 
pszichológus másoddiplomás levelező tagozatos alapképzési szak fenntartásának bővítése, a pedagógusok 
ösztönzése a képzések igénybevételére. 
Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztése érdekében az OM támogatja minden iskolára kiterjedően azt, hogy – 
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül – számottevően emelkedjen az iskolapszichológusok mielőbbi 
munkába állása. A graduális és posztgraduális mentálhigiénés és egészségnevelési képzési programok 
felmérésre kerülnek, valamint a mentálhigiénés jellegű szakirányú továbbképzési szakok támogatását folytatjuk. 
Az OM 2002-ben elkezdte kidolgozni saját drogprevenciós stratégiáját a GYISM szakértőinek 
bevonásával, amely 2003. január elején végleges formában elkészült. 
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2. Megelőzés – Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy 
produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására  
 
 
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
 
MEGELŐZÉSI PROGRAM 
 
HELYZETELEMZÉS 

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szisztematikus megelőző tevékenység a szer-
vezett struktúrával és infrastruktúrával rendelkező intézményekben a leghatékonyabbak, ahol a fiatalok 
is nagy számban elérhetőek. 

A honvédség zárt, hierarchikus szervezeti jellegénél fogva az előbbiekben részletezett feltéte-
leknek mindenben megfelel, ezért az egyik legalkalmasabb terep a közösségek „elérésére”, azaz az 
egészség fejlesztésére. 

 
Eredményeink 

 

♦ Egységesítettük a drogstratégia végrehajtásában közreműködő szakemberek képzési rendszerét, 
amelynek során a szakmai hálózat kiépítésére került.  

♦ A csapatok egészségügyi szakdolgozói részére elkészítettük a mentálhigiénés szemléletű drog-
megelőző programunkat, amelynek akkreditálása sikeresen befejeződött. A csapatorvosok számára 
készült program akkreditálása szintén megtörtént. 

♦ Folyamatosan végezzük a drogmegelőző kiképzésen részt vett szakállomány mentálhigiénés szem-
léletű továbbképzését.  

♦ A drogprevencióban részt vevő szakemberek részére elkészítettük az oktatói tanári kézikönyveket 
Drog-, Alkoholfogyasztás megelőzése, HIV/AIDS, Dohányzás, Egészséges táplálkozás témakörben 
is.  

♦ A Magyar Honvédség sorállományában folyamatosan végrehajtásra kerülnek a megelőző progra-
mok, a csapatoknál kiképzett szakemberek vezetésével.  

♦ A honvédség keretei között, a bevonuló állomány körében, szélesítve ezzel az elérhető állomány 
létszámát, a „Drogriadó” elnevezésű megelőző program került végrehajtásra.  

♦ A hivatásos állomány egy speciális érzékenyítési programban részesült, mely a megelőzést, a fo-
gyasztás időben történő felismerését és annak kezelését tartalmazza. 

♦ A szerződéses állomány felkészítő programjai megkezdődtek. 
♦ Megszerveztük a „Szernélküli laktanyákért” drogmegelőzési programot és az ezt segítő vezetőkép-

zést. 
♦ Végrehajtottuk az alegységparancsnokok drogmegelőzési képzését is. (Mentálhigiénés Szemléletű 

Vezetőképzés – pécsi program) 
♦ Hatásvizsgálat alapelveinek kidolgozása történt meg a kiscsoportos módszerrel kiképzett mentálhi-

giénés és drogprevenciós szakemberhálózat monitorozására 
 

„Drogmegelőzés alapjai” című akkreditált programjaink lényege: 
Ezek a módszertanilag definiált programok a droghasználatot, mint „szociálisan elfogadhatat-

lant” írják le, következményeivel együtt. Ez elsősorban a droghasználat előfordulási gyakoriságának 
csökkentésében sikeres – a már kialakult függőségek kezelésében nem.  

A szociális hatásokkal szembeni ellenállást serkentő, megelőző módszereket dolgoztunk ki. Ez 
elsősorban a személyes hatékonyság fokozásán át, egyéb személyek közötti kapcsolatok, készségek 
fejlesztése révén történik (problémamegoldás, konfliktuskezelés, önbizalom-építés, reális énkép, sze-
reptanulás, magabiztosság, akadályoztatással szembeni tolerancia, kritikai „beállítódás”). 
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Szakemberképzési programunk irányelvei:  
Meghatároztuk azoknak a segítő foglalkozásúaknak a körét (orvos, pszichológus, mentálhigié-

nikus, lelkész stb.), akik megelőző programokat vezethetnek és az alapképzésekben részt vehetnek.  
A megelőző program egyik legfontosabb eleme, hogy szakmailag magas színvonalon biztosítsa 

a foglalkozásvezetők mentálhigiénés területen való jártasságát. A szakmai szinten tartás érdekében 
indokolt a rendszeres továbbképzések szervezése, konzultációk biztosítása. 

Cél: Kedvező irányba befolyásolni a harcképesség leglényegesebb elemét, a katona személyiségét. 
Az egészségnevelés módszereivel ehhez kívánunk kedvező feltételeket teremteni.  

Speciális cél: A drogfogyasztó magatartás kialakulásához vezető kockázati tényezők csökkentése 
és a védő tényezők érvényesülésének erősítése.  

Az egészség fejlesztése konkrét és hatékony közösségi tevékenységeken keresztül valósuljon 
meg oly módon, hogy kijelöljük a prioritásokat, döntéseket hozunk, stratégiákat szervezünk és valósí-
tunk meg az állomány jobb egészségi állapotának megteremtése érdekében, amely egyben a NATO 
kompatibilitás szükségszerű feltétele is. 

A cselekvési programban megfogalmazott céljainkat, a Magyar Honvédség állományában egy 
egészségfejlesztési koncepció részeként, tervezzük a jövőben a drogstratégia végrehajtását. Ennek a 
komplex programnak a része: a szenvedélybetegségek megelőzése.  

Várható eredmény:  
Egy magas színvonalon képzett, több tudományterületet átölelő egészségnevelői hálózattal 

működtetett egységes és komplex egészségfejlesztési program kifejlesztése, amely képes megterem-
teni a személyi állomány individuális, szociális, érzelmi egészségét. Ez egyben a NATO kompatibilitás 
szükségszerű feltétele. 

A közösségi szintű megelőzésben a honvédségnél igen fontos a szakemberek központi képzé-
sének biztosítása, amellyel a személyes felelősség vállalása jobban nyomon követhető, és nem „külső”, 
hárítható ügyként kezelendő. A speciális katonai feladatok preventív, mentálhigiénés vonatkozásait 
csak egy szervezeten belüli, hatékonyan kommunikáló, orvosokból és pszichológusokból álló team ké-
pes felelősséggel felvállalni. Ez a team-munka a honvédségen belül csak egy egységes struktúrában 
lehet hatékony.  

Ezt a szemléletet követve egy olyan cselekvési programra van szükség, amely a gyakorlat 
számára levont következtetések alapján, globális egészségfejlesztési koncepciót tartalmaz – melynek 
része a drogstratégia –, amelyet a megalakítandó Egészségfejlesztési Tanács koordinálna az MH állo-
mányában. 
 
 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
 

– Tanulmány készült a prevenciós programok magyarországi és nemzetközi megvalósulásának 
tapasztalatairól, amely tanulmány irányelveket is megfogalmaz az iskolai egészségfejlesztési 
programok megvalósítására. Forráshiány miatt nem realizálódott a közoktatási intézményekben 
alkalmazott prevenciós programok felmérése. Az iskolai drogügyi koordinátorok bevonásával 
2003/2004. tanév során tervezzük a felmérés végrehajtását. 

– A GYISM–OM közös pályázata folytatódott az általános és középiskolákban egészségfejleszté-
si és drogprevenciós témakörben. Célunk valamennyi általános és középiskolás tanuló elérése, 
egészségfejlesztési és drogprevenciós programokkal. A lehető legtöbb oktatási intézménynek 
lehetővé tenni, hogy szakmai szervezetek bevonásával és segítségével az iskolák valamennyi 
tanulója folyamatosan részesüljön egészségfejlesztési és drogprevenciós képzésben, továbbá 
ezen intézményekben elkészüljenek a saját egészség- és drogstratégiák. A programot 2003–
ban is folytatjuk a GYISM–mel. 
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– Az Oktatási Minisztérium a saját és külső szakemberek bevonásával folyamatosan küld az ok-
tatási intézmények részére az iskolai egészségneveléssel, drogprevencióval kapcsolatos kiad-
ványokat. A kiadványok és médiaesemények részben különböző prevenciós programokhoz is 
kapcsolódnak, így az érdekeltek széles körben elérhetők, valamint megfelelő hangnemben 
alakítható ki kommunikáció az érintettekkel. A teljesség igénye nélkül néhányat kiemelve, a 
2002-ben megvalósultak köréből: 

• „Légy észnél”… program és kiadvány; 
• „Szertelenül” című regionális rádiós magazin; 
• „KIDS” magazin; 
• „Vészcsengő” a pedagógus lehetősége a drogprevencióban; 
• 2003–ban a „Droginformációs lapok” c. OM kiadvány a Btk. kábítószerekre vonat-
kozó módosításáról szólt a fiatalokat érintő kérdésekben. 

 
 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
 

A Rendőrségnek a kínálatcsökkentés mellett meghatározó szerepe van a drogok iránti kereslet 
csökkentésében is. A Rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálatának feladatrendszerében hosszú évek óta 
prioritás a drogfogyasztás és kábítószer-bűnözés megelőzése. Munkatársaink számos programot indí-
tottak, rendezvényt szerveztek, előadást tartottak annak érdekében, hogy a fiatalok megismerjék az 
egészséges, drogmentes, bűnmentes életszemlélet kialakításához nélkülözhetetlen információkat.  

A Bűnmegelőzési Szolgálat minden lehetőséget igyekszik megragadni annak érdekében, hogy a 
társadalom egyes célcsoportjai hiteles, pontos, a rendőri munkán alapuló tájékoztatást kapjanak a drog-
jelenségről, annak veszélyeiről, jogi és társadalmi hátteréről. 

A drogprevencióval összefüggésben a megyei bűnmegelőzési osztályok munkáját jellemzi, hogy a 
fiatalok széles rétegeit megszólítva közvetíti a követendő magatartásformákat.  

Fő célcsoportjai a 7–20 éves korosztály, a pedagógusok, szülők, segítők. Ezzel összefüggésben a 
Rendőrség az elmúlt évben is tovább folytatta a Nemzeti stratégiában is nevesített, 2001-ben megújult 
D.A.D.A. Programot, a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programját. A kialakult gyakorlat és a 
vonatkozó belső normák alapján biztosítottuk a program működésének folyamatosságát, megszervez-
tük az új belépő oktató rendőrök felkészítő tanfolyamait. A lehetőségek függvényében a programba 
bevont iskolák, osztályok és a végrehajtó rendőrök számát a 2003/2004-es tanévben is növelni kíván-
juk. Megkezdtük a D.A.D.A. Program középiskolás változatának kidolgozását is. 

A 2002-es évben a korábbi években kifejlesztett módszereinket alkalmaztuk, mennyiségében és 
minőségében továbbfejlesztettük. A Bűnmegelőzési Szolgálat a tárgyévben is kiadványokkal, tájékozta-
tókkal, szakkönyvekkel, plakátokkal, videoanyagokkal állt az érdeklődők rendelkezésére. Kihasználtuk a 
média lehetőségeit is a közvélemény tájékoztatására, informálására. Részt vettünk konferenciákon, 
szakmai fórumokon, vitákon. Hangsúlyt fektettünk a rendőri állomány továbbképzésére, a tárgyévben is 
megszerveztük az ifjúságvédelmi és drogmegelőzési vonalvezetők országos tanfolyamát. Önálló prog-
ramokat bonyolítottunk le az ENSZ Kábítószer-ellenes Világnapjához (június 26.) kapcsolódóan, mely-
nek keretében az aszódi Fiúnevelő Intézetben egész napos zenés szakmai programot hajtottunk végre. 
Képviseltettük magunkat a Sziget Fesztiválon is, ahol a László Kórház AIDS laboratóriumának munka-
társaival közös standon találkoztunk a fiatalokkal. Kiemelt figyelmet fordítottunk a roma fiatalok körében 
végzett drogprevenciós munkára is. Kidolgoztuk a “Jogodban áll ismerni” című országos drogjogi audio-
vizuális programunkat. “Ne legyen több áldozat” címmel szakkönyv elkészítésében működtünk közre. A 
BM drogprogramja keretében pedagógusok felkészítésében vettünk részt. Együttműködtünk mindazon 
állami-, önkormányzati- és civil szervezetekkel, amelyek céljaival, módszereivel azonosulni tudtunk. 

Előterjesztést készítettünk a KKB számára a rendőrségi drogmegelőzési programok tapaszta-
latairól. A szakbizottságok munkájában folyamatosan részt vettünk, képviseltük a Rendőrséget. Részt 
vettünk az iskolai drogügyi koordinátorok felkészítésében is. 
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA 
 
A büntetés-végrehajtási (továbbiakban: bv.) szervezet a bv. intézetekben 1997-ben elvégzett kutatás 
eredményei alapján elkészítette kábítószer-ellenes stratégiáját. Az akkor meghatározott célok, feladatok 
megfeleltek a később kiadott Nemzeti stratégiának is. A büntetés-végrehajtás drogstratégiáját a Kábító-
szerügyi Koordinációs Bizottság 2001-ben megtárgyalta. 
 
A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság 2002 augusztusában elfogadta a kérdéskörrel kapcsolatos 
gyakorlati lépésekről a 2003–2004. költségvetési időszakra vonatkozó javaslatot azzal a kiegészítéssel, 
hogy a 2002. év hátralévő részére, illetőleg a 2003. esztendőre megállapított feladatok költségigényeit 
fel kell mérni. Ez alapján elkészült a bv. szervezet 2002–2003. évekre meghatározott végrehajtási ütem-
terve. Ez részletesen tartalmazza az egyes feladatokat, kitér a pontos határidőkre és felelősökre, vala-
mint rögzíti az előre látható költségeket.  
A különböző szakterületek megkezdték a program végrehajtását. Ennek eredményeként a meghatáro-
zott feladatok részarányos végrehajtásában a prevenció területén a következők történtek: 
 
- Megteremtettük a drogprevenciós részlegek kialakításának jogszabályi feltételeit. 2003. január 1-

jén lépett hatályba a szabadságvesztés és az előzetesen letartóztatás végrehajtásának szabálya-
iról szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 18/2002. 
(XI. 30.) IM rendelet, amely lehetővé teszi prevenciós részlegek kialakítását. 

- A bv. intézetek folyamatosan szerveznek a kábítószer-problémát feltáró ismeretterjesztő előadá-
sokat, foglalkozásokat, amelyeken a fogvatartotti állomány jelentős létszáma vett, illetve vesz 
részt. 

- Megkezdtük a keresletcsökkentés érdekében elengedhetetlenül szükséges drogprevenciós tájé-
koztatásokat. E célból 9 videokazettából álló ismeretterjesztő anyagot, sorozatot vásárolt a bv. 
szervezet. A kazettacsomagokat megküldtük a bv. intézeteknek, ahol – 3–5 hetes időtartamok-
ban – vetítések keretében megtekintik azokat. A vetítéshez kapcsolódóan feladatként lett megha-
tározva, hogy az anyagot a nevelők csoportos foglalkozások keretében ismertessék és vitassák 
meg a fogvatartottakkal. A tapasztalatokról készült emlékeztetők szerint a foglalkozásokon eddig 
kb. 4000 fogvatartott vett részt. 

- A MATRA-program keretében a holland partnerek a bv. személyi állományunkból 6 főt képeztek 
ki a kábítószer-problémakör kezelésével kapcsolatosan; a kiképzett oktatók 3 turnusban adják át 
a megszerzett ismereteiket a bv. intézetek munkatársainak. A Hollandiában alkalmazott módsze-
reket jelenleg adaptáljuk a magyar viszonyokhoz. 

- A büntetés-végrehajtás fejlesztési koncepciója tartalmazza a bv. kábítószer-ellenes stratégiáját 
is, amely a kínálatcsökkentés (azaz a drog bv. intézetekbe kerülésének megakadályozása) mel-
lett célul tűzte ki a keresletcsökkentést. A Rendelet módosítása lehetővé teszi a drogprevenciós 
részlegek kialakítását a bv. intézetekben. 

- OP intézkedésben szabályoztuk a prevenciós részleg működését, egyben meghatároztunk há-
rom intézetet, ahol 2003-ban a részlegek megkezdik működésüket. A Budapesti Fegyház és Bör-
tönben 35 fő férőhely kialakítása folyamatban van. A Fiatalkorúak Bv. Intézetében Tökölön 12 fős 
férőhelyet biztosítanak, és a lehetséges fogvatartottak körét már ki is jelölték, míg a szirmabe-
senyői Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében 8-9 fő részvételével működik a speciális csoport. 

- A büntetés-végrehajtás oktatási intézményeiben, valamint a Rendőrtiszti Főiskola Bv. Tanszékén 
a képzés szerves része a kábítószer-problémával kapcsolatos ismeretek oktatása. Ezt a további-
akban is fenn kívánjuk tartani. 

- A fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó személyzet – nevelő, pszichológus, felügyelő – 
képzése valamennyi bv. intézetre kiterjed. 
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- Börtönlelkészek, nevelők, orvosok, pszichológusok kábítószer-prevenciós képzése (60–80 fő) 
azonban egyelőre még nem megoldott. 

- A Fiatalkorúak Bv. Intézetében már működik drogprevenciós csoport. Ezt a megyeszékhelyen 
tevékenykedő drog ambulancia szervezte a bv. intézet személyi állományának bevonásával. A 
Kecskeméti és a Szirmabesenyői Regionális Bv. Intézet fiatalkorú fogvatartottai is rendszeresen 
vesznek részt a bv. intézet székhelyén működő rendőr-főkapitányság által szervezett drogpre-
venciós előadásokon.  

- A fiatalkorúak bv. intézeteiben folyamatosak az egészségnevelési és kábítószer-prevenciós pro-
gramok. 

 
 
ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL 

 
Az ÁNTSZ egészségfejlesztéssel foglalkozó közel 140 munkatársa 2002-ben 46 302 egészségvé-

delmi, egészségnevelési rendezvényt szervezett, illetve vett részt megszervezésükben. Ezek helyszíne-
in közel 950 ezer résztvevőt szólítottak meg célcsoport-specifikus üzeneteikkel. 

A rendezvények 80 százalékának a gyermek- és fiatal korosztály volt a célcsoportja. 
Az általános és középiskolásoknak szervezett rendezvények téma szerinti bontásában a 2002. év-

ben a drogmegelőzés 13,42 százalékban szerepelt. Bár drogprevenció céljaira elkülönített pénzügyi 
forrásokkal változatlanul nem rendelkezünk, ha a (függőségek elkerülését magában foglaló) helyes 
életvezetés témájában tartott, illetve szervezett programokat is beszámítjuk, a fiataloknak szóló rendez-
vényeink 30 százaléka foglalkozott a drogmegelőzés, drogtagadás kérdéskörével. 

A rendezvények típusa szempontjából számszerűen kiemelkednek a tanórai előadások és a tan-
órán kívüli klubfoglalkozások. Együttműködésben civil alapítványokkal, megyei intézeteink egészségvé-
delmi osztályai – a rendelkezésükre álló források függvényében – évek óta sikeresen szerveznek kor-
társsegítő/kortársoktató-képzést, majd nyújtanak szupervíziós támogatást a fiatal oktatóknak. 

Az előbbieken túlmenően a Szolgálat 2002-ben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – felké-
résre – szakmai segítséget nyújtott az egészségmegőrzés területén tevékenykedő, pályázatot készítő 
civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak. 
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3. Gyógyítás, rehabilitáció, szociális munka – „Segíteni a drogokkal kapcsolatba 
kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat”  
 
 
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM 
 
Drogfogyasztók kezelése, rehabilitációja, szociális reintegrációja 

A kábítószerprobléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról 
szóló 96/2000.(XII.1) OGY határozat keretbe foglalja az egészségügyre háruló rövid és középtávú fej-
lesztési feladatokat. 

A drogbeteg-ellátás egészségügyi intézményrendszere az alábbi egységeket foglalja magában:  
-akut ellátás: sürgősségi ellátást, detoxikálást (elvonást), pszichiátriai ellátást és addiktológiai ke-

zelést biztosító kórházi osztályok  
-járóbeteg-ellátás: drogambulanciák, az addiktológiai hálózat és különösen annak TÁMASZ gon-

dozói, illetve néhány esetben pszichiátriai szakrendelés   (számuk: 228) 
-drogrehabilitáció: hosszútávú terápia, mely főleg alapítványi/egyházi, ritkábban önkormányzati tu-

lajdonban lévő otthonokban történik. 
A drogbeteg mindhárom kezelési kategóriában térítésmentes ellátásra jogosult. 
A kezelés és rehabilitáció célja az absztinencia (pszichoaktív anyagoktól mentes életvitel) elérése, 

illetve, ha ez nem valósítható meg, a részbeni javulás elérése a kísérő-problémák csökkentésével, a 
reintegráció elősegítésével (rendszeres munka, önellátás, bűnözés abbahagyása). Az ártalomcsökkentő 
beavatkozások célja – a fennmaradó kábítószerhasználat  mellett – a kábítószerek egészségre gyako-
rolt káros hatásainak minimalizálása.  

A nemzeti drogstratégia a szenvedélybetegek egészségügyi és szociális ellátásában a kezelés tel-
jes spektrumának kialakítását, a kezeléshez való hozzáférés javítására az ellátóhálózat területi eloszlá-
sának javítását írja elő. Ennek kiépítése korszerű, emellett költség-hatékony modellek bevezetését 
igényli, aminek velejárója a modell kipróbálása, értékelése, valamint szakszemélyzet képzése is. Ezen 
célok megvalósítása csak hosszú távon lehetséges. 

 
Járóbeteg ellátás: 

1997-99 közötti időszakban intenzív fejlesztésre került sor, mely elsősorban a tárgyi feltételek javí-
tását célozta meg a már meglévő drogambulanciákon. Ezt követően 2001 és 2002-ben új drogambulan-
ciák kialakítása volt a cél, az ellátási lehetőségek területi egyenlőtlenségeinek felszámolására. Az 
egészségügyi ágazatban rendelkezésre álló szűkös központi keretből (2001: 30 millió Ft, 2002: 20 millió 
Ft -ot) tudott az egészségügyi tárca erre a feladatra fordítani. 

Az anyagi eszközök szűkössége mellett a gyorsabb ütemű fejlesztéseket a pszichiátria, addiktológia 
területén a krónikus szakemberhiány nagyban akadályozta és ez a probléma jelenleg is fennáll. Új 
drogambulancia kialakítására csak ott kerülhetett sor, ahol ehhez egyéb forrás (főleg önkormányzati 
hozzájárulás is) rendelkezésre állt.  

Az egyes drogambulanciák finanszírozása a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárakkal kötött szer-
ződéstől függően nagyon eltérő lehet. 

A drogambulanciák és TÁMASZ gondozók működéséhez szükséges óraszám fejlesztések nem vol-
tak összhangban az egészségügyi tárca fejlesztési lehetőségeivel, többletforrást a költségvetés erre a 
célra nem biztosított sem 2001-ben, sem 2002-ben. 

 
Szakmai tevékenység szabályozása:  

A Pszichiátriai Szakmai Kollégium 2000-ben elkészítette a drogambulanciák minimum követelmé-
nyeire vonatkozó javaslatát, ezt követően a már működő és újonnan létesített drogambulanciák állandó, 
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vagy ideiglenes működési engedélyt kaptak a területi ÁNTSZ-től. A szakmai irányelv áttekintése aktuá-
lissá vált, az eltelt időszak változásaira való tekintettel. 

Szakmai érdekeik hatékonyabb érvényesítésére az ambuláns ellátóhelyek szakmai szövetséget 
alapítottak (Drogambulanciák Szakmai Szövetsége. 2001-2002-ben 17 intézmény vált tagjává.)  

 
Kórházi ellátás:  
Sürgősségi esetek ellátása:  

Döntően általános pszichiátriai vagy addiktológiai osztályon illetve néhány nagyobb detoxikáló osz-
tályon történik. Ezeken az osztályokon az átlagos ápolási idő:1-2 nap. 

Jellemző a szűkös kapacitás, egyidőben kevés számú detoxikálására szoruló kliens ellátására ké-
pesek. 

 
Pszichiátriai problémák kezelése: 

A rövid detoxifikációs fázis utáni elsősorban a kábítószerfogyasztás által kiváltott súlyos pszichiátriai 
szövődmények gyógyítására kerül sor (kettős diagnózisú esetek ellátása).  

A kábítószerfüggők kezelésének finanszírozása az egészségügyi rendszer része, tehát ez is a 
HBCS1 pontszámokon alapul. Az addikciók kezeléséhez némileg alacsonyabb pontszám tartozik (ami 
alacsonyabb OEP térítéssel jár), emiatt előfordulhat, hogy a kórházi ellátásban általában a pszichiátriai 
kísérő betegséget tüntetik fel fő diagnózisként, nem az elsődleges problémát: a kábítószerfüggőséget. 
Ez megnehezíti a kábítószerfüggők kezelésére fordított egészségügyi kiadások pontos ismeretét. 

 
Rehabilitáció-hosszú távú terápiás kezelési lehetőségek: 

2001 évben 7 drogrehabilitációs intézet működött 174 ággyal. Eloszlásukra a területi egyenlőtlen-
ség, a változó színvonalú ellátás volt jellemző. Az átlagos ágykihasználtság 70% körüli volt, de némely 
intézmény 100%-os kihasználtsággal működött (2000-2001 évi adat) 

2002-ben jelentős fejlesztések történtek, mivel a nemzeti drogstratégia előírta az ágyszám rövid tá-
von történő megduplázását. A 174 ágyról 400 ágyra történő fejlesztés részben bővítéssel, részben új 
rehabilitációs otthonok belépésével valósult meg. 

A drogrehabilitációs otthonok finanszírozása kettős forrásból történik: részben szociális normatíva 
szerint, melyhez hozzáadódik az egészségügyi ellátásra biztosított, a krónikus betegellátási körbe sorolt 
támogatás 1,2 szorzószámmal. 

Mind az új rehabilitációs otthonok létrehozásakor, mind pedig a már működők esetében kívánatos a 
korszerű terápiás (viselkedésterápia és/vagy pszichoterápia csoportterápia formában történő napi al-
kalmazása), foglalkoztatási-terápiás és szociális reintegrációs programok bevezetése a kliensek drog-
mentes életvezetése és a visszaesések gyakoriságának csökkentése érdekében.  
Feladatok: 

A hatékonyságvizsgálatok bevezetése, és az egységes juttatások helyett a differenciált, teljesít-
mény-arányos finanszírozás fontos ösztönzőerő lenne a gyógyító és rehabilitáló munka eredményeseb-
bé tételében.  

A kezelési eredményesség javításához szükséges korszerű diagnosztikai eszközök alkalmazása 
(EASI, DSM-IV), a medikális és paramedikális személyzet képzettségi szintjének emelése, a folyamatos 
képzési rendszer szorgalmazásával és nemzetközi tanfolyamok2 segítségével is. A terápiás közösségi 
modellen alapuló kanadai intézet szűk szakmai kör részére biztosított csak továbbképzési lehetőséget 
2001 májusában. A kezelésben részt vevő intézmények munkatársai igényelnék a színvonalas szakmai 
képzést.  
                                                 
1 HBCS = homogén betegségcsoport 
2 A kanadai Portage rövid-távú terápiás közösségi kezelési modell oktatása néhány drogrehabilitációs otthon 

személyzete részére 
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA 
 
A meghatározott feladatok részarányos végrehajtásában a gyógyítás területén a következők történtek: 
 
- A Budapesti Fegyház és Börtönben folyamatosan zajlik a kábítószer függőséget gyógyító keze-

lés. Ennek gyakorlati végrehajtását a BVOP az elmúlt évben külön ellenőrizte, az ellenőrzés ta-
pasztalatait vezetői értekezlet tárgyalta. A feladatok kiemelt országos jellegére tekintettel az Al-
ternatív Drogterápiás Csoport (ADCS) működését lehetővé tevő országos parancsnoki intézke-
dés módosításával a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka központi költségvetési fedeze-
tet biztosított. 

- A bv. szervezet személyi állományának több tagja (orvosok, pedagógusok, szociális munkások) 
szereztek addiktológiai képesítést másoddiplomás képzésben. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni 
a jövőben is. 

- A Budapesti Fegyház és Börtönben kábítószer függőséget gyógyító (elterelő) kezelés folyik egy 
erre a célra kialakított speciális csoportban. 

- A bv. intézetek a kiadott utasításnak megfelelően továbbra is folyamatosan tájékoztatják a BvOP 
Ügyeleti Osztályát a kábítószer előtalálásáról. / 2002-es évben összesen 8 esetben ( 5 esetben 
fogvatartottnál, 2 esetben csomagban, 1 esetben az intézet más területén) /. Jellemző az am-
phetamin, cannabis-származékok előtalálása, egy esetben elítéltnél injekciós tűben heroint talál-
tak. 

 
 
 
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
 
ÁRTALOMCSÖKKENTÉS 
RÉSZLETES HELYZETELEMZÉS 

Magyarországon rohamosan terjed a kábítószer fogyasztók száma. Tudomásul kell vennünk, hogy 
bennünket is könyörtelenül elért a “drogbetegség”. Becslések szerint 70-80 ezren vannak, akiknek napi 
szükségletük a kábítószer, 600-800 ezer azoknak a száma, akik legalább egyszer kipróbáltak valamiféle 
drogot. 

Az elmúlt időszakhoz viszonyítva huszonötszörösére emelkedett az amfetamin és származékaikat 
fogyasztók száma, míg az ópiátfogyasztók száma megduplázódott, ezen belül is háromszorosára nőtt a 
heroinfüggők száma. 

Az elmúlt évhez képest kétszer annyi intravénás drogfüggőt regisztráltak, mellyel természetesen 
nő az esélye a fertőző betegségek terjedésének (Hepatitis B, HIV vírus) is. 

Az abszolút számokat vizsgálva, megállapítható, hogy minden korcsoportban fogyasztás növeke-
dést találunk: 

♦ a gyermek és fiatalkorúaknál 29,5%-kal, 
♦ a 20–24 évesek körében 21,8%-kal, 
♦ a 25–29 éveseknél 29,7%-kal, 
♦ a 30–34 éveseknél 34,35-kal, 
♦ a 35 év felettiek körében pedig 28%-kal növekedett a nyilvántartott kábítószer-fogyasztók szá-

ma. 
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A kábítószer nem tiszteli a honvédség intézményrendszerének határait sem. Amennyiben nem ké-
szülünk fel a probléma kezelésére, a honvédség a kábítószer fogyasztás legveszélyeztetettebb színte-
révé válhat. A prevenciónknak számolnia kell azzal a ténnyel, hogy az állomány jelentős csoportja 
használ illegitim szereket. 

Az ártalomcsökkentés speciális módszereinek kialakítására a honvédség, mint intézmény, nem ér-
dekelt, hiszen a drogfogyasztó személy alkalmatlan a katonai szolgálatra. A Kormány feladata, hogy 
biztosítsa a drogbetegek optimális ellátását és a kezelésben résztvevők hosszú távú támogatását, utó-
gondozását és rehabilitációját.  

Cél: A droghasználat veszélyes egészségügyi és jogi következményeinek a csökkentése, a “jár-
ványveszély” megelőzése, a kriminalitás visszaszorítása az állomány körében. 

 
Eredményeink 

♦1999. év elejétől működtetjük a Magyar Honvédség Humán Tanácsadó Telefonszolgálatát. A te-
lefonszolgálat alaprendeltetése: a Magyar Honvédség teljes személyi állománya részére történő névte-
len és ingyenes lelki- és magánéleti problémákkal, szenvedélybetegségekkel, ill. szociális természetű 
gondokkal kapcsolatos tanácsadás, felvilágosítás és információnyújtás. A szolgálat működtetését 
csapatpszichológusok, valamint humán szervező tisztek végzik, folyamatos felügyeletük biztosítá-
sával. Kiképzésük egységes program kereteiben történt. 

♦Ártalomcsökkentő programokat szervezünk, amelyeknek fontos alapelve, hogy felhívja a szer-
használók figyelmét a kockázati tényezőkre, a túladagolás következményeire és arra, hogy a szerek 
illegitim használata törvénybe ütközik (BTK 282. §). 

♦AIDS megelőző, valamint a közös tűhasználattal terjedő fertőző betegségek megelőzését célzó 
programok megszervezése az állomány körében. 

♦Ártalomcsökkentő kiadványok szerkesztése. 
Egyéb kiadványaink: A drog, Mitől és miért félünk, Ne dobd el az életed, 
♦Szakmai ajánlások megfogalmazása csapatorvosok részére a drogbetegekkel kapcsolatos te-

endőkről. 
 

VÁRHATÓ EREDMÉNY 
Az ártalomcsökkentő elemeket tartalmazó drogstratégiától várhatjuk a droghasználat okozta 

egyéni és közösségi károk, viszonylag rövid időn belül jelentkező mérséklését. 
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4. Kínálatcsökkentés – Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét  
 
 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
 
A HATÁRŐRSÉG  
bűnüldözési lehetőségei a kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény megakadályozásában: 

A Határőrség, a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 22. § (1) bekezdés 
b.) pontja értelmében "más hatóságokkal együttműködve ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy-és 
járműforgalmat, a szállítmányokat ….", így az a határterület és a határforgalom ellenőrzésének rendjé-
ben a hatáskörbe utalt feladatokon túl többek között végezte a kábítószer csempészet felderítését és 
megakadályozását is. A Határőrség szerepe továbbra is elsősorban a kábítószer probléma kínálati olda-
lának korlátozásában jelentkezik.  

A Határőrség bűnüldöző szervei a fentieken túlmenően nyílt és titkos információgyűjtés, valamint a 
hatáskörbe utalt bűncselekmények esetében folytatott nyílt és titkos nyomozások kapcsán a felmerülő, 
kábítószerrel való visszaélésre utaló információkat az illetékes rendőri nyomozószervekhez átteszik. Ez 
általában a Rendőrség illetékességgel rendelkező megyei főkapitánysága, de a büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvény, 2003. 07. 01. utáni módosulásával a határátkelőhelyen át történő, vagy tranzit 
kábítószer-csempészet esetében a már hatáskörrel rendelkező Vám- és Pénzügyőrségnek adjuk át az 
információt, felfedés esetén, pedig a feljelentést. 

A határforgalom ellenőrzésében, annak korszerűsítésében elmozdulás történt - az EU elvárásainak 
megfelelő ellenőrzési rend kialakítása érdekében - abban az irányban, hogy a személyforgalmat a Ha-
tárőrség, a szállítmányokat, pedig inkább a Vám-és Pénzügyőrség ellenőrzi, melynek során a határfor-
galomban előforduló bűncselekmények felderítését és megakadályozását is elvégzik.  

Sajátos tapasztalat, hogy a 61 kiképzett kábítószer kereső kutya szolgálati eredményessége, külö-
nösen a közúti forgalomban érzékelhető nagy számú zavaró tényező következtében, (tömegesen je-
lentkező illatanyag, illetve a gépjárművek jelentős káros anyag kibocsátása miatt) nem éri el a kívánt 
szintet.  

A kábítószer bűnözéssel szembeni hatékonyabb fellépés érdekében a Határőrség szoros együtt-
működést alakított ki az ORFK illetékes szerveivel, valamint a PM Vám-és Pénzügyőrség illetékeseivel. 
A jelzett bűncselekmény felderítése és megakadályozása érdekében folyó közös feladatok, együttmű-
ködési teendők a hatályos Együttműködési Megállapodásokban, valamint ezek alapján készült területi 
szintű együttműködési jegyzőkönyvekben realizálódnak. A közösen, tervszerűen szervezett közbizton-
sági, bűnügyi, valamint határforgalmi akciók többek között a kábítószer csempészet megakadályozását 
is célozzák.  A hatáskör megváltozása miatt a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szerveivel az eljárás 
rendjére vonatkozóan – új együttműködési megállapodás kidolgozása érdekében – megbeszéléseket 
folytatunk. 

A Határőrség az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Programja kapcsán kiadott kérdőívek fel-
dolgozásával, konkrét információk összesítésével, a tendenciák és a jellemzők adatainak összesített 
továbbításával a nemzetközi együttműködés részesévé is vált.  

A Határőrség a kezdetektől, a kidolgozás pillanatától részt vesz a Kábítószer-ellenes Nemzeti Stra-
tégia megvalósításában, ezen belül tevékenyen a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Kínálatcsök-
kentési Munkacsoport, valamint az Országos Bűnmegelőzési Tanács munkájában. Részt vesz a Nem-
zetközi Határrendészeti Konferencia Kábítószer-bűnözés Elleni Munkacsoportjában is, elsősorban 
adatszolgáltatással, a feladatok, tapasztalatok és módszerek átadásával. 
A Határőrség bűnüldöző szervei 2003-2004 évben aktívan részt vesznek a Phare Regionális Kábító-
szer-ellenes Projektjében a Vám- és Pénzügyőrség, a Rendőrség és a Fővárosi Főügyészséggel közö-
sen, melyet az EUROCUSTOMS az EUROPOLLAL közösen irányít. A projekt célja, hogy közös kézi-
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könyv kerüljön kidolgozásra az ellenőrzött szállítások terén, erősítse a csatlakozó országok és tagor-
szágok együttműködését, a kábítószer-bűnüldözés terén bűnelemzőket képezzen. 
A leendő belső határokon (Ausztria, Szlovákia, Szlovénia) 2004. május 1-től új határellenőrzési módszer 
kerül bevezetésre, mely során a határon történő fokozott vámellenőrzés megszűnése új feladatok elé 
állítja a Határőrséget is, hisz ki kell alakítani az illegális kábítószer szállítmányok be-, illetve kijutását 
akadályozó ellenőrzési rendszert. 
Az állomány képzése: 

1. A felsőfokú tanintézeti képzést érintően: 
- A rendvédelmi és katonai felsőoktatásban a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tantárgyprogramjai alapján a kábítószer-bűnözéssel 
kapcsolatos joganyag egységesen a „Büntetőjog” tantárgy keretében kerül oktatásra. 

- A ZMNE Határrendészeti és Védelmi Tanszékén a hallgatók vezetési gyakorlatok során 
foglalkoznak a határőrségi szervezetek kábítószer elleni fellépésének feladataival, a 
szükséges akciók megszervezésének és irányításának feladataival. 

- A ZMNE Határőr Tanszékén Kriminológia tantárgy keretében ismerkednek meg a hall-
gatók a kábítószer-bűnözés jellemzőivel, társadalmi veszélyességével, a szervezett 
bűnözés illetve a szervezettszerű elkövetés sajátosságaival. A tanszéken „Határfor-
galmi ismeretek” c. tantárgy keretében a határátkelőhelyeken történő kábítószer 
felfedésének lehetőségeit ismerik meg a hallgatók. 

- A Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszékén a „Bűnügyi felderítési ismeretek” 
tantárgy keretében foglalkoznak a hallgatók a kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos 
bűncselekmények jellemzőivel, felderítési és nyomozási feladataival, a szükséges 
nyomozási cselekmények végrehajtásának sajátosságaival. 

- A fentieken túlmenően a hallgatóknak lehetőségük van további ismereteket szerezni 
témában a főiskola által szervezett speciális kollégium keretében, így például a krimi-
nológia tantárgy keretében ismerik meg a bűncselekmény főbb kriminológiai jellemzőit. 

2. Rendészeti szakközépiskolai képzést érintően: 
- A rendészeti szakközépiskolák nappali tagozatos valamint alapismereti képzési te-

matikái tartalmazzák a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények megelőzésével 
kapcsolatos kérdéseket. 

3. A tovább-, át és vezetőképzés területén: 
- Az oktatásszervezési feladatok végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítunk a 

nemzetközi terrorizmus, valamint a korrupcióval kapcsolatos ismeretanyag feldol-
gozása mellett, a kábítószer bűnözéssel összefüggő felderítő és prevenciós témakörök 
beépítésére az oktatási tematikákba. 

- A Határőrség Rendészeti Főigazgatója által a végrehajtói állomány (járőrök, útlevé-
lkezelők, határvadászok, idegenrendészek, bűnügyi felderítők) részére meghatározott 
éves továbbképzéseken, pszichológiai tréningeken differenciáltan feldolgozásra kerül a 
kábítószerrel összefüggő "jelenségek" oktatása. 

- A Határőrség végrehajtó állománya körébe tartozó kábítószerkereső-kutyavezetők a 
bűnmegelőzési munka keretein belül, segítik a kábítószerek Magyarországra történő il-
legális behozatalának megakadályozását. A kábítószer-kereső kutyák határátkelőhe-
lyen történő alkalmazásával számos esetben sikerült az illegális behozatalt mega-
kadályozni. A kutyavezetők alap- és továbbképzése az ORFK Kutyavezető-képző 
Iskolán valósul meg. 2002-ben kábítószer-kereső kutyavezető alaptanfolyamon 5 fő, 
kábítószerkereső-kutyakiképző alaptanfolyamon 2 fő, kábítószerkereső-kutyavezető 
továbbképzésen 45 fő, összesen 52 fő vett részt. 

4. Európai Uniós szakterületen: 
- A magyar-francia belügyi együttműködés keretében, 2002. évben kettő alkalommal ke-

rült sor a „kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem a határellenőrzés folyamán” témájú 
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továbbképzésre. A továbbképzés Budapesten, kettő-kettő fő francia szakértő részvéte-
lével került megrendezésre. A továbbképzéseken 14-14 fő, a határforgalmi és a bűnü-
gyi és felderítő szakterületen dolgozó szakember vett részt.  

Magyarország közeljövőben bekövetkező Európai Unióhoz és később a Schengeni Egyezményhez 
való csatlakozása kapcsán a Határőrség feladatainak egyik fontos eleme, a leendő EU külső és belső 
határokon az illegális migráció elleni harccal párhuzamosan az illegális kábítószer csempészet mega-
kadályozása. A jövőbeni külső határok (ukrán, román, jugoszláv viszonylat) továbbra is a kábítószer-
csempészetben közismert, kiszélesedett „Balkáni-útvonalat” keresztezik.  

A hatékony felfedések érdekében elsősorban a határforgalmi kirendeltségeken az ellenőrzésben 
résztvevő, és a bűnügyi és felderítő állomány tekintetében szükséges a kábítószerek és a rejtekhelyek 
felismerésének készség szintű ismerete. A nagyobb eredményesség eléréséhez a felfedéseket segítő 
kábítószer-kereső kutyák kiképzése, új technikai eszközök beszerzése nélkülözhetetlen.  

A képzés során a fő hangsúlyt a jogi környezet összehangolására, a kábítószer ismeretre, a rejtek-
helyek felismerésére, valamint a felderítésre szolgáló technikai eszközök alkalmazására kell fektetni, 
amely tükrözi az EU mindennapos gyakorlatát.  

 
Összességében a hatékony és eredményes kábítószer-ellenes határőrségi tevékenység fokozása érdeké-
ben szükség van: 

 a határőrségi kábítószer-kérdéssel foglalkozó szakemberek számának növelésére az EU csatlako-
zás után várható feladatok ellátása érdekében,  

 a határforgalom ellenőrzésben résztvevő állomány további folyamatos képzésének megszervezé-
sére,  

 a felderítési arányok növelése érdekében a Vám- és Pénzügyőrség kijelölt egységeivel az együtt-
működés új alapokra helyezésére 

 Részvételre az ebben a témában szervezett további Phare támogatású projektekben. 
 
 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA 
 
A meghatározott feladatok részarányos végrehajtásában a kínálatcsökkentés területén a következők 
történtek: 
- Jelenleg 7 kábítószer-kereső kutya van rendszerbe állítva 7 bv. intézetben (a Budapesti Fegyház 

és Börtönben, a Fővárosi Bv. Intézetben, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben és Állampusz-
tai Országos Bv. Intézetben, Szegedi Fegyház és Börtönben, Pálhalmai Országos Bv. Intézetben 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetben). A kutyák és vezetőik egyrészt a Rendőrség, 
másrészt az utóbbi időben a Vám- és Pénzügyőrség által kerülnek kiképzésre, melynek összkölt-
sége (kutya beszerzése és képzése, illetve a kutyavezető képzése) 650 ezer Ft. Pálhalmán 
2003-ban rendszeresítettük a kereső kutyát, 2004. évre két további intézetben tervezzük a kikép-
zett kutyák alkalmazását: a Baracskai Országos Bv. Intézetben és a Tököli Fiatalkorúak Bv. Inté-
zetében. A jelenlegi koncepció szerint egyelőre minden régióba, majd minden országos jellegű 
bv. intézetbe tervezünk kábítószer-kereső kutyát. A kutyák vezetőikkel együtt évente kéthetes to-
vábbképzésen vesznek részt, ezen túlmenően az bv. intézetekben hetente legalább 3-4-szer tré-
ningezniük kell. 

- Szintén a program keretében kerültek beszerzésre a csomagvizsgáló berendezések, melyekből 
jelenleg 24 db üzemel. A berendezés a szerves anyagokat a sűrűségtől és az összetételtől füg-
gően különböző színekben vetíti ki a képernyőre. Eddig 4 végrehajtó házban, és 8 megyei bv. in-
tézetben került sor csomagvizsgáló berendezés telepítésére. Jelenleg 12 bv. intézetben működik 
csomagvizsgáló berendezés a jogszabályban tiltott szerek, eszközök bevitelének megakadályo-
zására. Annak érdekében, hogy minden bv. intézet el legyen látva csomagvizsgáló berendezés-
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sel, amely alkalmas a tiltott anyagok, tárgyak kiszűrésére, 21 intézetben 24 csomagvizsgáló be-
rendezés szükséges. 

- A BVOP kábítószer-vizsgáló berendezést vásárolt, amelyet a bv. intézetekből beérkezett anya-
gok vizsgálati eredményeinek büntetőeljárásban való felhasználhatóságának érdekében 2000-
ben átadott az Igazságügyi Toxikológia Intézetnek. 

 
 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
 
VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG  

 
A kábítószerek, illetve az előállításukhoz szükséges vegyi anyagok Magyarországra történő illegá-

lis behozatalának, illetve az országon történő átszállításának megakadályozására hivatott szakterület 
erősítését, újabb csoportok felállítását, a meglévők folyamatos bővítését a Vám- és Pénzügyőrség öne-
rőből, a szolgáltatások átszervezésével, a rendelkezésre álló erőforrások átcsoportosításával tudta me-
goldani.  

A határállomásokon a teher- és utasforgalomból a kábítószer csempészek kiszűrését végző kuta-
tócsoportok tekintetében az adott helyi vámhivatal létszámától, leterheltségétől függően volt lehetőség 
ilyen személyzeti intézkedésre. Az elmúlt időszakban 2 olyan határállomáson sikerült kutatócsoportot 
felállítani, ahol eddig nem volt ilyen egység. A regionális és központi szerveknél szintén csak belső 
létszámgazdálkodásra adódott lehetőség. 2003-ban további létszámemelés szükséges. 

Az EU csatlakozással összefüggően új elemként jelennek meg a testület ellenőrzési rendszerében 
a tervezés alatt álló, hét régióban tevékenykedő határrendészeti mobil ellenőrző csoportok, amelyekben 
kiképzett kábítószer felderítők is helyet kapnak. 

Jelentős előrelépés történt a képzés, továbbképzés vonatkozásában. A kábítószer-felderítő cso-
portokban szolgálatot teljesítők az alapképzésen felül speciális tréningen sajátítják el a szakterület ellá-
tásához szükséges tudnivalókat. Az igényeknek megfelelő számú kutyavezető és kutya folyamatos 
kiképzése mellett lehetőség nyílt arra is, hogy e vonatkozásban a társszervek részére tanfolyamokat 
szervezzenek. Nyomozóhatósági jogkörüknek a kábítószer-csempészetre való kiterjesztésével kapcso-
latosan 2002-ben elkezdődött a nyomozóhivatalok és a kábítószer-felderítő csoportok személyi állomá-
nyának felkészítése, 2003. elején megkezdődött a saját bűnügyi technikusok kiképzése. A Phare Regi-
onális Kábítószer Bűnüldözési Projekt keretében 2003. januárjától 2004. márciusig tartó, az EU csatla-
kozásra kijelölt országok részvételével megvalósuló képzés célja az egyes országokon belül vámható-
sági, határőrségi, rendőrségi, ügyészségi együttműködés, illetve ezen országok jelzett hatóságai felderí-
tési együttműködésének fokozása, akcióképességük javítása.  

A kábítószer-csempészet elleni hatékony küzdelemhez szükséges szerszámok, technikai eszközök 
és járművek beszerzéséhez a Vám- és Pénzügyőrség önerőből, belső átcsoportosításokkal, külföldi 
vámigazgatások segítségével és Phare-támogatással teremtette meg a szükséges pénzügyi fedezetet. 
Sor került kutatócsoportok felszerelésének kiegészítésére, kábítószer kereső kutyákat szállító járművek 
beszerzésére, Phare segélyből 3 mobil kamionvizsgáló röntgenjármű üzembeállítására.  

A kábítószer-probléma visszaszorításához kapcsolódóan a Vám- és Pénzügyőrség 2003. évi költ-
ségvetésében a kábítószer-felderítési szakterületen dolgozó 209 fő személyi juttatására, az azt terhelő 
járulékokra és a dologi kiadásokra fedezetet nyújtó 684,5 millió forint szerepel. A kábítószer-
csempészet elleni hatékony küzdelemhez szükséges szerszámok, technikai eszközök és járművek 
beszerzését fogja segíteni a 2003. évi költségvetés GYISM fejezetében a kábítószer-ellenes nemzeti 
stratégia megvalósítására biztosított előirányzatból a Vám- és Pénzügyőrség részére átadásra kerülő 
28,3 millió forint. 

Saját laboratóriumi háttér, illetve kábítószer rendészeti egység kifejlesztésére – az ORFK érintett 
egységeinek vezetőivel történt megállapodás alapján – a Vám- és Pénzügyőrségnél nem kerül sor, a 
lefoglalt kábítószerek vizsgálata, tárolása, megsemmisítése a meglévő rendszerekben történik. 
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A kormányhatározat 18. b) pontja szerinti, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott gyártásá-
hoz használt egyes vegyi anyagok forgalmának legális ellenőrzését célzó együttműködési megállapo-
dást írt alá 2002. április 17-én a VPOP, az ORFK, a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közi-
gazgatási Hivatala, illetve a Magyar Vegyipari Szövetség, a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szö-
vetsége és a Gyógyszernagykereskedők Szövetsége. 

A Vám- és Pénzügyőrségnél 2003. július 15-én végrehajtott átszervezés következtében a Különle-
ges Ügyek Főosztálya megszűnt. A KÜFO feladatait is ellátó új szervezeti egység a VPOP Bűnügyi 
Igazgatósága. 

 
 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
 

KÍNÁLATCSÖKKENTÉS 
RÉSZLETES HELYZETELEMZÉS 
 

A kínálatcsökkentés tartalma: a kábítószerekkel kapcsolatos és büntetőjogilag tilalmazott magatar-
tások – termesztés, előállítás, megszerzés, tartás, kínálás, átadás, forgalomba hozás, az országhatáron 
átjuttatás és kereskedés – megelőzése, felderítése és a büntetőjogi bűnösség megállapításának előké-
szítése.  

A kínálatcsökkentés terepe a büntető igazságszolgáltatás rendszerében a bűnüldözési funkciókat 
közvetlenül, ill. áttételesen megvalósító rendőrség, határőrség, Vám és Pénzügyőrség, valamint a jog-
erős ítélet után a büntetés végrehajtás szervezeteinek a tevékenysége.  

 
Eredményeink 
 A honvédség zárt közösségében a drogfogyasztás terjedése komoly veszélyeket rejthet magában, 

ezért a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében a Magyar Honvédségre háruló feladatok 
eredményes ellátásához az MH Drogmegelőző Bizottsága szakmailag előkészítette a 78/1999. (HK 
14) MHPK VKF intézkedést, mely a Magyar Honvédség személyi állománya kábító hatás alatti 
állapotának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokról szól (2003-ra megjelent a honvédelmi miniszter 
66/2003 HK.18. HM utasítása a Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer hatása 
alatti állapotának, illetve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzéséről, amely 
utasítás megjelenésével a 78/1999. MHPK VKF intézkedés hatályát veszti), amely alapján az 
állomány kábító hatás alatti állapotára vonatkozóan szűrővizsgálat rendelhető el. 

 Szakmailag előkészítettük az MHPK VKF intézkedés végrehajtásáról szóló HVK Egészségügyi 
csoportfőnöki 191/1999. (HK 1/2000.) szakutasítást. (Az MH személyi állománya kábító hatás 
alatti állapotának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokról szóló 149/1999. (HK 24.) MHPK VKF in-
tézkedéssel módosított 78/1999. (HK 14) MHPK VKF intézkedés végrehajtásáról.) 

 Megtörtént az érintett állomány szükséges mértékű tájékoztatása a kábító hatású anyag fogyasztá-
sának ellenőrzésére irányuló rendszer működtetéséről és folyamatos a szűrővizsgálatot végző 
egészségügyi szakszemélyzet képzése. 

Az MH személyi állományának kábítószerek hatása alatti állapota ellenőrzésével kapcsolatos, 
az objektív mérési rendszerhez tartozó, legfontosabb feladatok közül ez évben az alábbiakat hajtottuk 
végre: 

 
 
 
 
 

 Kidolgoztuk a minőség biztosítási előírásoknak megfelelő, objektív komplex-kombinált drogszűrési 
rendszert, amelynek felépítését az alábbiakban adtuk meg: 

a.) A kábítószer fogyasztásának felderítése:  
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a csapatok egészségügyi szolgálata, vagy kutatási feladatainak megfelelően az MH EVI Toxiko-
lógiai Kutató Osztálya végzi el (immunkromatográfiás gyorstesztek, immunkémiai módszerek alkalma-
zásával).  

b.) A kábítószer fogyasztásának azonosítása: 
az első lépcsőben pozitivitást mutató minták hatóanyag tartalmának szemikvantitatív azonosítá-

sa, a pozitivitás igazolása, amelyet az MH EVI Toxikológiai Kutató Osztálya végzi el (fluorescen 
polarizációs immunológiai módszer, gázkromatográf alkalmazásával). 

c.) A kábítószer fogyasztásának bizonyítása: 
a pozitivitás bizonyítását az MH EVI Toxikológiai Kutató Osztálya végzi el, validált nagyműsze-

res analitikai (gázkromatográf-tömegspektrométer, nagynyomású folyadék kromatográf) módszerek 
alkalmazásával. 
 Végrehajtottuk a 2000. év végén beszerzésre került gázkromatográf-tömegspektrométer analitikai 

nagyműszer üzembe helyezését, kidolgoztuk az alapvető mérési (mennyiségi és minőségi) meto-
dikákat, valamint azok standardizálása után bevezettük a kábítószer bizonyítási eljárások mérés-
technikai vizsgálatainak végzésére. 

 Folytattuk a minőségbiztosítási rendszer egyes elemeinek, mint pl. a Minőségirányítási kézikönyv, 
Szabvány műveleti utasítások (SZMU) stb. ISO szabvány és akkreditálási eljárás szerinti kidolgozá-
sát, valamint azok gyakorlati kipróbálását és a metodikák standardizálását.. 

 Minőségirányítási kézikönyvet elkészítettük, valamint befejeztük az akkreditálási eljárás megindítá-
sához szükséges összes adminisztrációs eljárást, az akkreditálási kérelmet benyújtottuk a Nemzeti 
Akkreditáló Testülethez. 

 Kialakítottuk a Kábítószer Laboratóriumi helyiségeit, amelyek kielégítik az akkreditálhatóság alapve-
tő követelmény rendszerét. 

 Az MH EVI Toxikológiai Kutató Osztály rendszeresen részt vesz (évi két alkalommal) az ENSZ által 
koordinált nemzetközi kábítószer körkontroll programban biológiai- és hatóanyagot tartalmazó min-
ták meghatározásában, amely vizsgálatok eredményessége gyakorlatilag 100 %-os volt. 

 Tovább folytatjuk a kábítószer (amfetamin, metamfetamin, opiát, THC, kokain és LSD) fogyasztási 
szokások felmérését, újabb, eddig még nem fogyasztott kábítószer féleségek felderítését az MH 
személyi állományának körében. 

 Az MH EVI Toxikológiai Kutató Osztálya felkészült mind szakmai, mind pedig technikai szempontból 
a HM utasításokban és rendeletekben előírt feladatok végrehajtásának teljesítésére. 

 A feladatok végrehajtásához a személyi állomány létszámának bővítése (2-3 fő) szükséges. 
 

Cél: Az állomány biztonságának növelése a szerhatás alatt állók megváltozott tudatállapotától, hi-
szen a katonaság eszközeit tekintve, mint “veszélyes üzem” működik. Feladatunk, hogy a rendelkezé-
sünkre álló törvényes lehetőségek alkalmazásával mindent elkövessünk a személyi állomány illegális 
kábítószerekkel kapcsolatba kerülésének megakadályozására, a kábító hatás alatti állapotban történő 
szolgálatteljesítésére, vagy munkavégzésére a honvédség objektumain belül.  

A szűrővizsgálatok elrendelésének jogát a munkáltatói jogkörökkel és egyben illetékes parancsnoki 
hatáskörrel is rendelkező állományilletékes parancsnokokhoz telepítette a belső rendelkezés. Míg a 
kábító hatású anyag kimutatására irányuló szűrővizsgálatot az egészségügyi szolgálat hajtja végre, az 
eljárásban a jogi és igazgatási szolgálathoz beosztottak is fontos szerepet kaptak. 

A szűrővizsgálat elrendelésére alapvetően két esetben kerülhet sor. Az egyik a megelőzési céljá-
ból, míg a másik a kábítószer (pszichotróp anyag) fogyasztás miatt jelentkező klinikai tünetek felismeré-
se alapján végzett vizsgálatok. Az “elrendelő” a mindkét esetben az azonos kört felölelő parancsnoki 
állomány. A megelőzési célból elrendelt szűrővizsgálatoknál a munkáltatói jogkörhöz, a klinikai tünetek 
észlelése esetén a bűncselekmények nyomozásával kapcsolatos illetékes parancsnoki jogkörhöz kap-
csolható az elrendelési jogosultság. Pozitívumként fogható fel a belső rendelkezés azon pontja, amely-
ben - mint a szűrővizsgálat elrendelésének kezdeményezésére jogosultakat – megszólítja, és a 
drogprevenciót érintően felelősségteljesebb szolgálatellátásra kötelezi a laktanya ügyeletest, a készen-
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léti szolgálatot teljesítő ügyeletes nyomozótisztet, a katonai rendész szolgálatot teljesítőt, az egység- 
(helyőrség-) ügyeletest, a helyőrség komendáns beosztást ellátókat, valamint a szaktevékenysége so-
rán eljáró egészségügyi szakszemélyzetet.  

Az intézkedés követelményként fogalmazza meg, hogy a katonai szervezet személyi állományába 
tartozók között véletlenszerű mintavétellel havonta, - a szervezet létszámához viszonyítottan - annyi 
főnél kell a szűrővizsgálatot elrendelni, hogy azzal a kábító hatás alatti állapotban történő szolgálattelje-
sítésre (munkavégzésre) jelentkezéstől, valamint a szabadságról, eltávozásról, kimaradásról ilyen álla-
potban történő visszatéréstől az érintetteket visszatartsa. Garanciális elvként rögzíti a 4. pont, hogy a 
szűrővizsgálatok elrendelése során, úgy kell meghatározni a szűrővizsgálat alá vonni kívánt személyek 
körét, hogy a kijelölés elfogulatlansága biztosított legyen. Fontos, hogy a szűrővizsgálat elrendeléséről 
szóló parancsot írásba kell foglalni, és azt az érintettnek át kell adni. A szűrővizsgálatot az egészség-
ügyi szolgálat hajtja végre, azonban a mintavételnél a biztonsági, vagy igazgatási tisztnek is jelen kell 
lennie. 

 
VÁRHATÓ EREDMÉNY 

A kábítószer-fogyasztás terjedésének megakadályozása érdekében egy globális válaszra van 
szükség, amely magába foglalja a drogkereslet-, a kínálat- és az ártalom csökkentését. Igen fontos az 
ezek közötti egyensúly megtalálása, amely a probléma hatékony megoldását eredményezi, azaz akadá-
lyokat állít fel a drogfogyasztás járványszerű terjedésének és egyéb kábítószerekkel kapcsolatos maga-
tartásoknak a honvédség zárt közösségében. 

 
EGYÉB EREDMÉNYEK 

A Magyar Honvédség szakterületei – jog, kiképzés, egészségügy, gazdálkodás, stb. - a tevékeny-
ség érdekében pontosították, összehangolták programjaikat, eljárásaikat és a Bizottság vélemé-
nyezése alapján kiadták a szabályzók (kiképzési programok, szabályzó tevékenység, gazdálkodás ter-
vezése, végrehajtása stb.) kiegészítéseit.  
 
 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
 

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásá-
nak rendjéről szóló 94/1997. (VI. 5.) Korm. rendelet és végrehajtó rendeletének – a 10/1998. (VIII. 7.) 
FVM–EüM együttes rendeletnek, mely a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének 
engedélyezési eljárásainak szabályait tartalmazza – tárcánk által elkészített módosítási tervezete sze-
rint, mely magában foglalja a fenti, eddig két külön jogszabályban szabályozott kérdéseket, egy normá-
ban egyesítve az FVM feladat- és hatáskörébe tartozó rendelkezéseket, a megyei Földművelésügyi 
Hivatalok (továbbiakban Hivatal) 2004. január 1-jétől új feladatokat kapnak. A jogszabály hatályba lépé-
sével regisztrálni, illetve ellenőrizni kötelesek az ipari, magas alkaloidtartalmú, a kereskedelmi céllal, 
vagy 500 m2 feletti területen termelt étkezési, illetve a díszítőmákot termelőket.  

Kötelesek nyilvántartott adataikat egy meghatározott időpontig megküldeni a jogszabályban megje-
lölt tárcáknak, megkönnyítve ezzel az ENSZ és az INCB felé történő pontosabb adatszolgáltatást.  

Emellett a kereskedelmi céllal étkezési mákot termelőknek igazolást adnak ki a mákmag kereske-
delmi forgalomba hozatalához. Étkezési mák kizárólag ilyen igazolás birtokában árusítható. Az ipari 
mákot termelők is igazolást kapnak a Hivataltól. A Hivataloknál működő falugazdászok évente helyszíni 
szemle során ellenőrzik a regisztrált termelőket, jegyzőkönyvet készítenek, átnézik és aláírják a terme-
lők által készített nyilvántartást.  
 

Jelenleg az ICN Hungary Rt. évente mintegy 1500–1600 termelővel köt termeltetési szerződést. Az 
INCB kérésének megfelelően az ipari mák termőterületének növekedésére a közeljövőben nem lehet 
számítani.  
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Új tevékenységgel bővült továbbá a hivatalok feladatköre, ellenőrzik a regisztrációköteles étkezési 
máktermelők mákszalma-megsemmisítését. A Máktermesztők Országos Szövetségének becslése alap-
ján kb. 1500–2000 termelő termel nagyobb területen (500 m2 felett) étkezési mákot eladásra jelenleg 
hazánkban.  

  
 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
 
Ellenőrzési tevékenység 
 

Az ellenőrzési feladatok kapcsán kiemeljük, hogy a GKM EKH-nál 2002-2003-ban folytatódott a kábí-
tószer prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához nélkülözhetetlen létszám– és eszközállo-
mány fejlesztés. A létszám-fejlesztés eredményeként összesen 7 főállású köztisztviselő – ideértve a szakte-
rület irányítóját is – végzi a kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos adminisztratív hatósági feladatokat, az 
ahhoz szükséges technikai felszereltséggel (informatikai eszközök, mobil telefon, gépkocsi). Munkaköri 
feladatként 4 fő végez rendszeresen, az ország bármely pontján helyszíni ellenőrzési feladatokat.   

A GKM EKH 2000 márciusától kezdődően – ekkorra teremtődtek meg a személyi és tárgyi feltételek - 
végez helyszíni hatósági ellenőrzéseket a kiemelten fontos ellenőrzött anyag felhasználóknál, forgalmazók-
nál, gyártóknál, exportőröknél, importőröknél. Az ellenőrzések zömében éves ellenőrzési program kereté-
ben tervezetten folynak a 2103/1999.(V.5.) Korm. határozatnak megfelelően, amelyet az érintett hatóságok 
illetékes vezetői aláírásukkal erősítenek meg. Az ellenőrzések többsége az ORFK Központi Kábítószer-
rendészet munkatársai részvételével zajlik. Export-import tevékenység vonatkozásában a Vám- és Pénz-
ügyőrség illetékes szervei végeznek utóellenőrzést, elsősorban a GKM EKH javaslatára. Gyógyszertárak 
esetében a GKM EKH ellenőrzéseket minden esetben az országos tiszti-főgyógyszerésznél kezdeményez-
ve, az ÁNTSZ területileg illetékes tiszti-főgyógyszerésze, valamint az ORFK Központi Kábítószer-rendészet 
munkatársai közreműködésével, jelenlétében végez. Kábítószer-üzemi tevékenységgel összefüggésben az 
illetékes egészségügyi hatóság ez idáig – létszám gondok, szervezeti reformok miatt – csak kisebb mérték-
ben tudott részt venni a kábítószer prekurzorok gyógyszergyári felhasználásának ellenőrzésében.  

Az együttműködő társhatóságok közül kiemelendő, hogy a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szervei az 
export, import forgalom vonatkozásában önálló, saját eljárási rend szerinti utóellenőrzéseket végez, a GKM 
EKH ezzel párhuzamosan export-import tevékenységet csak az engedélyezési, illetve bejelentési kötele-
zettségek, statisztikai jelentési kötelezettségek betartása szempontjából ellenőrzi.  

A Rendőrség a GKM EKH-val közös eljárásban és jegyzőkönyvezéssel, rendszerint 1-2 fővel vesz 
részt a GKM EKH által előkészített ellenőrzéseken. Utóbbi gyakorlat szintén a párhuzamosságok elkerülé-
sét, a sokoldalú vizsgálat lehetőségét eredményezi. 

A GKM EKH által előkészített ellenőrzések száma és időtartama az elmúlt években az alábbiak szerint 
alakult: 

 
Ellenőrzés éve Jegyzőkönyvvel zárt ellenőrzések száma Helyszínen töltött nap

száma 
2000 24 38 
2001 37 (ebből 6 gyógyszertár) 54 
2002 36 (ebből 1 gyógyszertár) 60 
2003 28 (ebből 4 gyógyszertár) 37 
 
Összesen: 

 
125 

 
189 

 
Az ellenőrzések előkészítésének, valamint a bekért további adatok értékelésének időigénye átlagban 

további 3-4 nap. 
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A 2002. évi helyszíni ellenőrzések tapasztalatai az előírások betartásának jelentős hiányosságaira hív-
ják fel a figyelmet.  

Az ellenőrzött cégek ¾-e nem tett eleget valamilyen tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötele-
zettségének: bejelentés nélkül végzett tevékenység, a tevékenység megszüntetésével, a tevékenység foly-
tatása helyének (székhely, illetve telephely) megváltoztatásával, az ellenőrzött anyagok felelőse személyé-
nek változásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségek elmulasztása.  

Ugyanilyen gyakran, az ellenőrzöttek ¾-ének körében fordult elő a dokumentációs és/vagy nyilvántar-
tási előírások esetenkénti, illetve rendszeres figyelmen kívül hagyása, úgymint: a gyártási lapok, felhaszná-
lási dokumentáció hiánya vagy nem megfelelő kitöltése; a betárolási, illetve az értékesítési átvételi elismer-
vények hiánya; a vevőnyilatkozat hiánya; téves mennyiség számlán való feltüntetése; pontatlan készletnyil-
vántartás, illetőleg nyilvántartástól eltérő raktárkészlet. 

Az ellenőrzések alkalmával 4 esetben az ellenőrzött anyagok feliratozására vonatkozó szabályok meg-
sértését is megállapították az ellenőrök. 

A 2003. évi helyszíni ellenőrzések során az előző évihez hasonló szabálytalanságok feltárására került 
sor, de azok aránya csökkenő: az ellenőrzött cégek 1/3-a, illetőleg fele esetében fordult elő szabálytalan 
gyakorlat. Feliratozási probléma nem volt.  

2002-ben 1 alkalommal, míg 2003-ban 2 esetben került sor szabálysértési eljárás kezdeményezésére 
a helyszíni ellenőrzések megállapításai alapján. 

A jogszabály rendelkezéseinek a hatóságok akkor tudnának közvetlenebbül érvényt szerezni, ha a 
szabálysértési jogszabályok előző fejezetben említett módosításai megtörténnének.   

Ellenőrzési tevékenységet a GKM EKH nem kizárólag helyszíni ellenőrzés formájában, hanem adatbe-
kérés útján, illetve az egyéb módon tudomására jutott adatok feldolgozásával is végez. Ilyen adatfeldolgo-
zás, elemzés történik részben az éves statisztikai jelentések vonatkozásában, részben az operátoroktól 
bekért összefoglaló jelentésekben közölt adatok vizsgálatával. A GKM EKH jelenleg kéthavi gyakorisággal 
összefoglaló jelentéseket kér az efedrin-hidrokloridot, illetve kálium-permanganátot értékesítő gyógyszer-
nagykereskedőktől, és negyedéves jelentésre szólította fel a kálium-permanganátot forgalmazó egyéb 
nagykereskedőket is. A jelentések tartalmazzák vevőnként a folyó évben értékesített ellenőrzött anyag 
mennyiséget. Ennek alapján a GKM EKH nyilvántartásában nem szereplő vevők kiszűrhetők. A bekért öss-
zefoglaló jelentésekből elégséges aktuális információ nyerhető az ellenőrzött anyagok forgalmának alakulá-
sáról, a területi sajátosságokról is.  

A 2002-ben beérkezett statisztikai jelentések és összefoglaló jelentések vizsgálatát követően a GKM 
EKH 123 céget szólított fel tevékenységének bejelentésére. 2003-ban már csak 36 esetben volt szükség 
ilyen felszólításra. 

2002-ben a 2001. december 31-én nyilvántartott 298 cég közül 119 nem, vagy csak külön felszólításra 
tett eleget éves statisztikai jelentési kötelezettségének.  

2003. év során a 2002. december 31-én nyilvántartott operátorok közül 205 nem, vagy csak külön fels-
zólításra tett eleget éves statisztikai jelentési kötelezettségének. Szabálysértési eljárást a statisztikai jelen-
tési kötelezettségek elmulasztása miatt 2003-ban 6 esetben kellett a GKM EKH-nak a területileg illetékes 
jegyzőknél kezdeményeznie. 

A statisztikai jelentési kötelezettségnek tehát továbbra is jelentős számú operátor csak a felszólítást 
követően tesz eleget. 

A hivatkozott Korm. rendeletben a gyógyszertárakra vonatkozó, a működési engedélyük alapján álló 
engedélykérési és bejelentési kötelezettség alóli mentesség szabályainak részletesebb meghatározására 
került sor, így például az 1. kategóriájú ellenőrzött anyagok vonatkozásában csak abban az esetben áll fenn 
az engedélymentesség, ha az ellenőrzött anyag éves beszerzése a 2 kg-ot nem haladja meg; ez a rendel-
kezés a gyógyszer-nagykereskedők számára azt jelenti, hogy ezekből az anyagokból nagyobb mennyiséget 
csak olyan gyógyszertáraknak adhatnak el, amelyek a GKM EKH-tól annak felhasználására engedéllyel 
rendelkeznek. 

A korábbi években a legjelentősebb problémák a legális kábítószer prekurzor kereskedelemben Ma-
gyarországon az efedrin-hidroklorid gyógyszertári forgalma terén mutatkoztak. A viszonylag könnyű hozzá-
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férhetőség azzal járt, hogy 2000-2001. évben 14 gyógyszertár vásárolt 2000 grammot meghaladó mennyi-
séget efedrin- hidrokloridból, hozzávetőleg összesen 300 kg-ot. Ennek a mennyiségnek nagyobb részéről 
az ellenőrzések során nem lehetett bizonyossággal megállapítani a legális felhasználás tényét. Egy eset-
ben büntetőeljárás indult, míg több esetben feltételezhető, bár nem bizonyított, hogy az efedrin-
hidrokloridot fogyasztóporok vagy illegális kábítószerek előállítására adták tovább a gyógyszertárak. 

Az észlelést követően megtett intézkedések – beleértve az új Korm. rendelet előírásainak – eredmé-
nyességét jelzi, hogy az efedrin-hidroklorid forgalmazásában mára megszűntek az említett negatív jelensé-
gek.  

Együttműködés az operátorokkal 
 
A kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártására szintén alkalmas, de nem ellenőrzött anyagok 

vonatkozásában a jogszabály kimondja, hogy ezek exportját és forgalmazását az operátorokkal való önkén-
tes együttműködés ösztönzése útján figyelemmel kell kísérni. 

2002 áprilisában a GKM EKH, a PM Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint az 
Országos Rendőr-Főkapitányság együttműködési megállapodást kötött a kábítószer prekurzorok felügye-
letének elősegítésére három kiemelt szakmai szövetséggel: a Magyarországi Gyógyszer-gyártók Országos 
Szövetségével, a Magyar Vegyipari Szövetséggel, valamint a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségével. 
A GKM EKH tervei között szerepel, hogy hasonló együttműködést alakítson ki a Magyar Kereskedelmi és 
Ipar Kamarával, a Magyar Gyógyszerész Kamarával, valamint együttműködő partnert találjon az állat-
gyógyászati forgalmazók vonatkozásában is. A megkötött együttműködési megállapodás célja, hogy  
 - egymás kölcsönös tájékoztatása útján a szükséges információkhoz hozzájussanak,  

- a vonatkozó előírások betartása mellett a kábítószer prekurzorok illegális csatornákba való eltérí-
tése megelőzhető, illetőleg időben felfedhető legyen,  

- a megállapodás végrehajtása a legális gyártás és kereskedelem valamennyi abban részt vevő sze-
replője számára is előnyökkel járjon. 

Az együttműködő felek elhatározták, hogy képviselőik útján az együttműködés céljainak elérése érde-
kében a következő területeken hangolják össze tevékenységüket: 

- Törekednek egymás feladatainak és problémáinak jobb megismerésére, megértésére. 
- Közösen megvizsgálják és kidolgozzák azokat a módszereket, amelyekkel a hatékonyabb kábítószer 

prekurzor ellenőrzés, valamint a nem ellenőrzött anyagok önkéntes monitorozásának megvalósítása érde-
kében fejleszthető az érdekképviseletek és a hatóságok együttműködése és kapcsolata. 

- Meghatározzák azokat a módszereket – például iránymutatások, normák meghatározása és közrea-
dása, tájékoztató rendezvények, tanfolyamok szervezése, egyeztető fórum működtetése -, amelyek alapján 
a hatóságok és az érintett gyártók, forgalmazók egymásnak kölcsönös segítségére lehetnek a kábítószer 
prekurzorokkal összefüggő gyanús ügyletek, eltérítési kísérletek, illetve cselekmények megelőzése, illetve 
felderítése céljából. 

A kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártására szintén alkalmas, de nem ellenőrzött anyagok 
vonatkozásában a BM, a GKM EKH és a PM – az Európai Unió tagországai által alkalmazott listát adaptál-
va – elkészítették az ún. Szűkített Monitoring Jegyzéket is, valamint azt a BM-GKM-PM közös tájékoztatót, 
amely a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártásához is használt vegyi anyagok magyarországi 
gyártói, forgalmazói és exportőrei számára teszi hozzáférhetővé azokat az információkat, melyek a gyanús 
tranzakciók felismeréséhez és a hatóságokkal való ezirányú együttműködéshez szükségesek.  

A tájékoztatónak az együttműködő érdekképviseletek tagvállalatai részére való szétosztását a GKM 
EKH elvégezte. 

Az együttműködési megállapodásban foglaltakkal összefüggésben 2002 decemberében tájékoztató 
rendezvényre is sor került az érintett gazdálkodó szervezetek részére, amelyen az együttműködési megál-
lapodásban résztvevő hatóságok és meghívott magyar és külföldi előadók adtak tájékoztatást a teendőkről. 

2003 őszén további hasonló rendezvények megtartását készíti elő a GKM EKH és a BM.  
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Nemzetközi együttműködés 
 
2002 júniusában az Amfetamin-típusú Stimulánsok (ATS) prekurzorairól összehívott nemzetközi szak-

értői megbeszélésen 38 ország és több nemzetközi kábítószerellenes szervezet képviselői megvitatták és 
elfogadták azokat az ajánlásokat, amelyek hozzájárulnak az ATS prekurzorok eltérítésének megakadályo-
zása érdekében a legális nemzetközi áruforgalom és a belföldi forgalmazás ellenőrzéséhez és monitorozá-
sához, és olyan hatékony mechanizmusok kifejlesztéséhez és alkalmazásához, amelyek a nyomozó szer-
vek által follow-up jellegű nemzetközi együttműködését, az eltérített, lefoglalt, csempészett prekurzor anya-
gok forrásának felderítését szolgálják. 

Ennek megvalósítására egy nemzetközi projekt indult, amelynek keretében három munkacsoport 
megalakítására kerül sor, ezek a következők:  

1. 1-Fenil-2-propanon és 3,4-metiléndioxifenil-2-propanon, szafrol és szafrol tartalmú más esszenciális 
olajok ;  

2. Efedrin és pszeudoefedrin;  
3. Berendezések és más anyagok, az Internet használatával megvalósuló bűnügyi tevékenységek.  
Az elfogadott ajánlások részletezik az adminisztratív ellenőrzést végző hatóságok, valamint a nyomo-

zati szervek feladatait nemzetközi szinten és a belföldi forgalom vonatkozásában egyaránt.  
Magyarországot egyelőre egyik munkacsoport munkájában való részvételre sem kérték fel, az érintett 

magyar hatóságok egyelőre a munkában való részvétel feltételeit vizsgálják.  
Az illegális kábítószergyártásra használható berendezések és felszerelések tiltott célra történő eltérí-

tésének megakadályozására - az 1988. évi ENSZ Egyezmény 13. Cikkében - vállalt kötelezettség végre-
hajtására az INCB a berendezések gyártóival és forgalmazóival kialakítandó önkéntes alapokon nyugvó 
együttműködést ajánlotta. Magyarországon ilyen irányú ellenőrzési tevékenység jelenleg nem folyik és nem 
is ismert olyan ország, amely e tárgykörben jogszabályt alkotott volna. A további hazai intézkedések szem-
pontjából lényeges, hogy az arra hivatott nemzetközi munkacsoport milyen ajánlásokat dolgoz ki. 

 
A KKB 13/2002. KKB számú határozatának megfelelően a GKM 2003 júliusában az egyes sza-

bálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása kapcsán kezdeményezte a Bel-
ügyminisztériumnál a szabálysértési törvény módosítását is, amely a kábítószer prekurzorokra vonatko-
zó önálló szabálysértési alakzatok megalkotása mellett a GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivata-
lát azok tekintetében szabálysértési hatósággá minősítené. E jogalkotási lépés EU integrációs jelentő-
séggel is bír, mivel az európai közösségi jogszabályok mind a belső piac, mind az export-import vonat-
kozásában előírják a tagországaik számára a jogszabályok megsértőivel szemben kellő visszatartó erőt 
jelentő szankciók meghatározását saját jogrendjükben. A GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivata-
la elkészítette a vonatkozó törvény módosításához a szövegjavaslatot is, amelyet a KKB Jogi Szakbi-
zottságának rendelkezésére bocsát a későbbiekben. 
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2. TÁJÉKOZTATÓ 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÁLTAL A 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE A 

GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM FEJEZETÉBEN A KÁBÍTÓSZER-ELLENES NEMZETI 
STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT TÖBBLETFORRÁS FELOSZTÁSÁRÓL 
 
 

A gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 2002 szeptemberében tájékoztatót készített elő a Kor-
mány számára „A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében elkészített Nemzeti stratégiai prog-
ram megvalósítására teendő lépésekről a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése vonatkozásá-
ban” címmel.   

A Kormány a tájékoztatót megismerve, a megjelölt célok megvalósulása érdekében a 2003. évi 
költségvetés terhére 700 millió Ft többletforrást biztosított a GYISM fejezetében. Ez az összeg a tárca 
Kábítószerfogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok alcímnév alatt, a Kábítószer-ellenes Nem-
zeti stratéga megvalósítása elnevezésű  fejezeti során (5/3/7) áll rendelkezésre. 
A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság 2002. december 13-án megtartott munkaértekezletén tárgyalta 
először a többletforrás tárcák közötti felosztásának elvi szempontjait. Döntés született arról, hogy az 
egyes tárcák – a 2003. évi belső költségvetésük áttekintése után – megküldik csökkentett igényeiket a 
Titkárság részére, annak figyelembevételével, hogy a ténylegesen rendelkezésre álló többletforrás 
mintegy 10%-a a tárcák által korábban jelzett igényeknek. 

A tárcák által január–február hónapban megküldött javaslatok alapján elkészült az összesítés, 
melyből kiderült, hogy a csökkentett igények összege még mindig lényegesen meghaladja a rendelke-
zésre álló keretösszeget. Az érintett tárcák többletigényeinek összehangolása érdekében 2003. március 
4-én a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság egyeztető munkaértekezletet tartott, ahol megállapodás 
született a 700 millió forint tárcák közötti elosztási arányáról. 

A Kormány – a megállapodás után született – döntése alapján a költségvetés egészére vonat-
kozóan 2,5%-os mértékben csökkenteni kellett az egyes előirányzati sorokon szereplő összegeket. Az 
elvonás érintette a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezeti során megjelenő többletösszegeket, 
így a Nemzeti stratégia megvalósítására szánt keretösszeget is.  
Ennek megfelelően a tárcák többletigényei az alábbiak szerint alakultak: 

Minisztérium, főhatóság megnevezése  Többletforrásigény  
 A 2,5%-kal csökkenetett ösz-

szegekkel   
(millió forint) 

Belügyminisztérium 179,4 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisz-
térium  

 
126,7 

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 
63,3 + 146,3 (elterelésre) + 39,0 (OM-mel való 
megállapodás alapján) 

 
248,6 

 
Honvédelmi Minisztérium 20,5 
Igazságügyi Minisztérium 
BVOP 

 
27,3 

Oktatási Minisztérium 51,7 
Pénzügyminisztérium 
(VPOP) 

 
28,3 

Mindösszesen: 682,5 
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A GYISM saját felhasználására fordítandó 63,3 millió forintos összegén felül – az érintett tárcákkal 
történt külön megállapodás alapján – a GYISM fejezeti során maradt 185,3 millió forint (146,3 + 39).  

Ebből az összegből 146,3 millió forint (mely az EszCsM-nek a megyegyezés szerinti 280 
millió Ft-os keretéből származik) a 2003. március 1-jével hatályba lépett, új Btk. által bevezetett 
ún. „elterelés” jogintézményének keretén belül a megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtók 
többletfeladatainak – pályázati úton történő – finanszírozására szolgál. A megegyezés létrejöt-
tekor ugyanis még nem volt megállapodás arra nézve, hogy az elterelést biztosító megelőző-
felvilágosító szolgáltatások finanszírozása mely tárca forrásaiból és milyen módon történik 
majd, így az elterelésre vonatkozó többletigények teljessége az ESzCsM-nél került előzetesen 
meghatározásra. Az elterelés részletszabályairól szóló ESzCsM–GYISM együttes tárcarendelet 
egyeztetésén született megállapodás arra vonatkozóan, hogy a megelőző-felvilágosító szolgál-
tatások szakmai kritériumrendszerének meghatározása és tevékenységük finanszírozása a 
GYISM feladkörébe kerül, így megállapodás született arról is, hogy az elterelés finanszírozását 
biztosító 280 millió Ft megosztásra kerül (ESzCsM: 130 millió Ft; GYISM: 150 millió Ft arány-
ban). 

A fennmaradó 39 millió forint – mely az OM-nek a megállapodás szerint járó 90,7 millió fo-
rintból került elkülönítésre – a GYISM–OM közös pályázat finanszírozásának az OM részéről 
biztosítandó részbeni fedezete. Pénzügytechnikai okokból azonban az egyes pályázóknak meg-
ítélt konkrét összegek lekötése és folyósítása közvetlenül a GYISM fejezeti soráról valósult 
meg.  Az említett pályázat kiírására 2003 áprilisában került sor, a pályázati nyertesek kihirdeté-
se megtörtént. 
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MINISZTÉRIUM 

 

 
CÉL 

 
MEGJEGYZÉS 

 
FORRÁS-IGÉNY 

(millió Ft) 
A kormányhatározat 3/a. pontja az oktatási intéz-
mények keretein kívül megvalósuló drogprevenciós 
programok kidolgozásához és gyakorlati alkalmazá-
sához  

  
 
 

31,9 
A magyar–amerikai együttműködés keretében kia-
lakítandó kriminalisztikai és kábítószer oktató-
laboratórium kialakítása és a képzés beindításának 
magyar felet terhelő része. 

  
 
 

17,5 
A nemzetközi képzéseken és szemináriumokon való 
részvétel. 

napidíj + munkaadókat terhelő járulék  
2,0 

A rendőrségi fogdákban fogvatartott kábítószer-
használók szakirányú ellátása, kezelése és speciális 
programokba történő bevonása. 

  
 
 
 

6,1 

Belügyminisztérium 

EU elvárásoknak megfelelő kábítószer-vizsgáló 
laboratóriumok decentralizálásának és az elvárt 
szint folyamatos fenntartásának költségei  

- minta-előkészítéshez szükséges berendezések, 
egyéb eszközök; 
- debreceni kábítószer-laboratórium berendezése, 
- 6 db HPLC készülék beszerzése 

 
 
 
 

121,9 
Belügyminisztérium    összesen: 179,4
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MINISZTÉRIUM 
 

 
CÉL 

 
MEGJEGYZÉS 

 
FORRÁS-IGÉNY 

(millió Ft) 
Egészségügyi Szociális és 
Családügyi Minisztérium 

Elterelésre: A kábítószer-kezelésbe, ke-
zelésnek nem minősülő más ellátásba törté-
nő elterelés kapcsán az ÁNTSZ engedéllyel 
rendelkező, OEP támogatásra jogosult, 
kábítószer-élvezőket kezelő intézményeknél, 
illetve gyermekvédelmi és családsegítő 
központoknál személyzeti többletigények 
fedezete 

Az EszCsM és a GYISM között született megálla-
podás alapján az eredetileg az EszCsM-et illető, 
de teljes egészében az elterelésre fordítandó 273 
millió forintból az egészségügyi szolgáltatók e 
feladatának  finanszírozására 126,7 millió forintot 
kap az EszCsM, míg 146,3 millió forint marad a 
GYISM-nél a megelőző felvilágosító szolgáltatá-
sok finanszírozására. 

 
126,7 

 

Egészségügyi Szociális és 
Családügyi Minisztérium 

összesen:   126,7

 
 
 

 
MINISZTÉRIUM 

 

 
CÉL 

 
MEGJEGYZÉS 

 
FORRÁS-IGÉNY 

(millió Ft) 
Elterelésre: A megelőzésbe történő elte-

relés kapcsán a megelőző felvilágosító szol-
gáltatók e feladatának  finanszírozására  

A két érintett tárca megegyezése alapján a 
tárcánál maradófeladat és pénzeszköz. 

Lásd: EszCsM soránál 

 
146,3 

OM–GYISM pályázat: Országos, minden 
tanintézményre kiterjedő prevenciós és 
egészségfejlesztő programok támogatási 
rendszerének kialakítása (OM–GYISM 
pályázat) 

A két érintett tárca megegyezése alapján uta-
lásra a tárcánál maradó pénzeszköz. 

Lásd: OM első soránál 

 
 

39,0 

Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támoga-
tásának többletigénye 

  
 

29,2 
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 Alacsonyküszöbű és drogkezelő intézmé-
nyek szolgáltatásainak fejlesztési támoga-
tására fordítandó többletigény 

  
 
 

34,1 
Gyermek,- Ifjúsági és 
Sportminisztérium 

összesen:   248,6 

 
 
 

 
MINISZTÉRIUM 

 

 
CÉL 

 
MEGJEGYZÉS 

 
FORRÁS-IGÉNY 

(millió Ft) 
Kábítószer-epidemiológiai kutatások  7,3 

 
Szakmai konferenciák szervezése  5,4 
Trénerképzés szervezése  2,0 

Honvédelmi Minisztérium 

Oktatóprogramok  5,8 
Honvédelmi Minisztérium összesen:     20,5 
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MINISZTÉRIUM 
 

 
CÉL 

 
MEGJEGYZÉS 

 
FORRÁS-IGÉNY 

(millió Ft) 
A büntetés-végrehajtási intézetekben elvég-
zendő felmérés 1000 fős reprezentatív min-
tán 

 2,9 

Kábítószer-prevenciós részlegek beindítása 
10 intézetben, vizeletvizsgálati tesztek 
vásárlása 

 19,5 

Igazságügyi Minisztérium 
(BVOP) 
 
 

A büntetés-végrehajtási intézetekben
kábítószer-prevenciós, illetve kezelési prog-
ramok finanszírozása 

 .  4,9 

Igazságügyi Minisztérium összesen:    27,3 
 
 

 
MINISZTÉRIUM 

 

 
CÉL 

 
MEGJEGYZÉS 

 
FORRÁS-IGÉNY 

(millió Ft) 
Oktatási Minisztérium Országos, minden tanintézményre kiterjedő 

prevenciós és egészségfejlesztő programok 
támogatási rendszerének kialakítása (OM–
GYISM pályázat) 
 

A két tárca közötti megállapodás alapján az OM–
GYISM pályázat tárgyévi technikai lebonyolításá-
ra. 
A pályázati összegre fordítandó 39 millió forint a 
GYISM fejezeti soráról kerül kiutalásra. 

 
3,0 

  Az iskolai drogügyekért felelős koordiná-
tor szakemberek (pedagógus, egészségne-
velő, iskolapszichológus, ifjúsági védőnő) 
működéséhez szükséges feladat- és hatás-
köri szabályok, és a hatékony működés 
feltételeinek kidolgozása. Ezzel összefüg-
gésben drogkoordinátor szakemberek kép-
zésének, tematikájának és rendszerének 
kidolgozása. 
 

  
 
 
 
 
 

 
36,0 
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  A kábítószer-problémakör kezelésével fog-
lalkozó iskolai drogügyi koordinátor szakem-
bereknek teljes körű továbbképzései, speciá-
lis képzései érdekében országos, megyén-
kénti drogügyi koordinátor hálózat kialakítá-
sa, a képzési rendszer kidolgozása  

A megyei szintű hálózat működtetésére  
 

12,7 

Oktatási Minisztérium Összesen:   51,7 
 
 
 

 
MINISZTÉRIUM 

 

 
CÉL 

 
MEGJEGYZÉS 

 
FORRÁS-IGÉNY 

(millió Ft) 
Pénzügyminisztérium 
(VPOP) 
 

Eszközbeszerzés és eszközpótlás Dologi kiadások, felhalmozási költségvetés 28,3 

Pénzügyminisztérium 
VPOP 

összesen:   
 28,3 
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3. A MAGYARORSZÁGI DROGPOLITIKA KERETEIT MEGHATÁROZÓ  
JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ALAKULÁSA 2002-BEN 

 
A) A Büntető törvénykönyv és más kapcsolódó büntető jogszabályok változásai 

A kábítószerekkel kapcsolatos, hatósági engedély nélkül végzett tevékenységek mindegyike bűn-
cselekménynek minősül.  

Az elmúlt tíz évben összesen három alkalommal került sor a Büntető törvénykönyv (1978. évi IV. 
tv.) kodifikációja során a „Visszaélés kábítószerrel” törvényi tényállás módosítására. Mindennek ered-
ményeként váltakozva szigorúbb, illetve enyhébb lett a fogyasztó típusú magatartás megítélése, a ter-
jesztői magatartás esetében azonban mindannyiszor egyértelmű volt a jogalkotói szigor közvetítésének 
szándéka.  

Az első hazai büntetőjogi rendelkezések – a kábítószerrel kapcsolatban – több mint hetven évvel 
ezelőtt, még 1930-ban születtek.  

Az akkor megfogalmazott törvényi tényállásban lényeges változtatást csak az 1993. évi törvény-
módosítás hozott. Az új szabályozás lehetővé tette az ún. fogyasztó típusú magatartási körben a bünte-
tőjogi felelősség alóli mentességet, az „elterelés” lehetőségének alkalmazását.  

1996-ban a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásában szerepeltek először a mennyiségi határok, 
amelyek meghatározó kellékeivé váltak a cselekmény minősítésének. 

1999. március 1-jén ismét változott a Btk. 282. §-a, a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény 
törvényi tényállása, amikor az elterelés igénybevételi lehetőségét csupán a függő fogyasztókra korlátoz-
ták, valamint a fogyasztást mint elkövetési magatartást nevesítették a törvényben. 

Az 1999. március 1-jén hatályba lépett törvénymódosítás kapcsán „A kábítószerrel kapcsolatos 
1999–2001. évi bűncselekmények társadalmi, illetve ifjúságra gyakorolt hatása, összefüggésben a bün-
tető jogszabályok módosításával” című kutatási anyag összegzéseként megállapítást nyert, hogy az 
1998. évi LXXXVII. törvény hatásossága megkérdőjelezhető: abban az esetben ugyanis, ha a módosí-
tás várt eredménye a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény, a kábítószer-fogyasztás, -kereskedelem 
visszaszorítása volt, akkor ezt a célt nem sikerült megvalósítani.  

A változást követő statisztikai adatok és készített felmérések is azt mutatják, hogy a kábítószere-
ket kipróbálók, valamint az e tárgykörben regisztrált bűncselekmény-, illetve elkövetői szám továbbra is 
növekedést mutat. 

A jogszabályváltozás nehezebbé tette a jogi minősítést, bonyolultabbá tette az eljárásokat, a szi-
gorítás negatív hatást gyakorolt a drogpiaci szereplők magatartására is. A túlzottan szigorú büntetési 
tételek nem életszerűek, nem követik az ítélkezési gyakorlatot, nem veszik figyelembe a drogfogyasztó 
magatartást leginkább tanúsító fiatalok szokásait, jellemző magatartásformáit. 

Az újabb módosítás hatályba lépésnek dátuma 2003. március 1. Jelen jogalkotói szándék meg-
egyezik azon szakmai tapasztalatokkal, mely szerint a fogyasztók többsége nem kriminális személyi-
ség, hanem zömében körülményeik rendezetlensége vezetett a szer használatához. 
 

A Büntető törvénykönyv  
(1978. évi IV. tv.) kábítószerrel kapcsolatos törvényi tényállásainak legutóbbi módosítására a 2003. 
évi II. törvénnyel került sor, a rendelkezések 2003. március 1-je óta hatályosak.  

 (Az IM összefoglalója) 
 
1.1. A törvénymódosítás céljai az alábbiak voltak: 
a) a kábítószer-probléma visszaszorítására készült Nemzeti Stratégia megvalósítását szolgáló 

büntetőjogi környezet megteremtése, 
b) a kábítószer-bűnözés kedvezőtlen tendenciáinak lefékezése, 
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c) a kábítószer-színtér különböző szereplői visszaéléseinek differenciáltabb büntetőjogi megítélé-
se, 

d) a kábítószer-fogyasztó elkövetőknél a hatékonyabb speciális prevencióhoz szükséges büntető-
jogi rendelkezések bevezetése (ami az érintettek esetében egyaránt jelenti annak megelőzését, hogy 
ismételten kábítószert fogyasszanak és bármilyen kábítószerezésükkel összefüggő bűncselekményt 
elkövessenek), 

e) a jogbiztonság követelményének érvényesítése. 
 
A szabályozás – a differenciálás érdekében – különbséget tesz egyrészt a kábítószer fogyasztója, 

másrészt a terjesztő (kereskedő) között, ezért más jogkövetkezmények kapcsolódnak a két oldalhoz 
mind a büntetési tételeket, mind a minősített esetek meghatározását illetően. 

Külön szabályozza a törvény a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával 
elkövetett visszaélést. 

A törvény összevonja a kóros szenvedélykeltést és a tizennyolcadik életévét be nem töltött sze-
mély sérelmére elkövetett kábítószerrel visszaélést. 

Külön rendelkezik a törvény a kábítószerfüggő személy cselekményeiről. 
Módosultak a kábítószer előállításához szükséges anyagokkal (ún. prekurzorokkal) kapcsolatos 

visszaéléseket büntető rendelkezések is. 
A törvény az elterelés lehetőségét nemcsak a kábítószerfüggő fogyasztó számára, hanem általá-

ban biztosítja. 
Részben a jogbiztonság követelményére tekintettel, részben a Nemzeti Stratégia 3 fő céljának 

megvalósítása érdekében a keresleti-oldali jelenségekkel, illetve a kábítószerfüggő személlyel kapcso-
latos új tényállásokban (282. §, 282/B. §, 282/C. §) nem jelenik meg a "kábítószert fogyaszt" elkövetési 
magatartás. Ez nem azt jelenti, hogy a kábítószer-fogyasztás ne lenne változatlanul büntetendő cse-
lekmény, hiszen a "megszerez", "tart" elkövetési magatartások révén továbbra is büntetendő a fogyasz-
tás, és büntethető a kábítószer-fogyasztó. 

1.2. Új minősített esetként került a Btk. 282. §-ába a bűnszövetségben történő elkövetés, arra az 
esetre, ha a bűnszervezetben történő elkövetés nem lenne megállapítható. Ugyanakkor azonban kike-
rült a minősített esetek köréből a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként történő elkövetés. Ez a 
körülmény azonban az elkövetés egyéb körülményeitől függő büntetési tételkereteken belül értékelhető. 

A törvény a fegyveresen történő elkövetést mint minősített esetet elhagyja, mivel a fegyveres e-
lőállítás, termesztés, megszerzés, tartás gyakorlatban történő előfordulásának esélye igen csekély, a 
kábítószer csempészet, azaz az országba való behozatal, illetve az onnan történő kivitel esetén pedig – 
adott esetben – a kábítószerrel visszaéléssel halmazatban megállapítható a fegyvercsempészet (Btk. 
263/B. §) vagy a lőfegyverrel visszaélés (Btk. 263/A. §) bűncselekménye is. 

A fogyasztói elkövetési magatartások esetében a jelentős mennyiségű kábítószerre történő elkö-
vetés büntetési tételkerete – a differenciálás jegyében – egy fokozattal enyhült (öt évtől tizenöt évig 
terjedő szabadságvesztés helyett öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés). 

1.3. A Btk. önálló rendelkezésben, a 282/A. §-ban szabályozza a kábítószerrel kapcsolatos ter-
jesztői típusú magatartásokat, és továbbra is fenntartja azt az elvet, amely szerint ezek súlyosabban 
ítélendők meg, mint a fogyasztói magatartások. 

A minősített esetek köréből kikerült az üzletszerűség. A terjesztői magatartások esetében e minő-
sített eset azért felesleges, mert a forgalomba hozatal, illetve a kereskedelem azt magában foglalja, míg 
az üzletszerű kínálás vagy átadás nem életszerű, illetve az már kereskedelmet vagy forgalomba hoza-
talt jelent. 

A Btk. 282. §-ához hasonlóan a terjesztői típusú kábítószerrel visszaélés esetén is minősített e-
setté vált a bűnszövetségben történő elkövetés. 

Továbbra is súlyosabb megítélés alá esik a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként történő 
elkövetés – amely a korábbiakban is minősített esetet jelentett –, de ezen minősített eset kiegészült az 
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„e minőségét felhasználva” fordulattal. Ez a megoldás a követi az 1988. december 20-án, Bécsben kelt 
ENSZ Egyezmény szóhasználatát is. 

A terjesztői típusú magatartásoknál a jelentős mennyiségre történő elkövetés esetében a korábbi 
tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés helyett öt évtől tizenöt évig terje-
dő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni a Btk. ezt a cselekményt. Ezzel széle-
sebb egyéniesítési lehetőséget ad a bíróságok számára a büntetés kiszabás során. 

1.4. A Btk. a 282/B. §-ában önálló és egységes tényállásban védi a tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személyeket a kábítószerrel és a kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyaggal, ille-
tőleg szerrel való visszaéléssel szemben, amelynek indoka a tizennyolcadik életévüket be nem töltött 
személyek különös védelme, továbbá azon elkövetési helyeknek az ugyanazon tényállásban történő 
szabályozása, amelyek szorosan kapcsolódnak az ilyen személyekhez. 

1.5. A Btk. 282/C. §-a tartalmazza a kábítószerfüggő személyekre vonatkozó speciális szabályo-
zást. Ez lényegében szó szerint megegyezik a Btk. 2003. március 1-jéig hatályos 282/A. §-ának (1)-(5) 
bekezdésével.  

1.6. A Btk. 283. §-a differenciáltan biztosítja az elterelés lehetőségét a kábítószerfüggőnek nem 
minősülő elkövetők enyhébb súlyú cselekményeire is, ezzel a korábban hatályos rendelkezésekhez 
képest kiterjeszti ezen büntethetőséget megszüntető ok alkalmazási körét, ugyanis az 1998. évi Btk.-
módosítás csak a kábítószerfüggő elkövetőkre korlátozta ezt. A törvény szerinti elterelési lehetőség 
megfelel Nemzeti Stratégia 4.5. b) pontja szerinti multidiszciplináris elveknek, és összhangban áll az 
ENSZ kábítószer-problémával kapcsolatos egyezményeinek tartalmával is. 

A Btk. 283. §-ának a) és c) pontja tényállási elemként egyaránt magában foglalja a „saját haszná-
latra” célzatot, mindemellett a Btk. 283. §-ának b) pontja a terjesztési típusú magatartások közül csak a 
kínálás és az átadás esetében biztosítja az elterelés lehetőségét, amennyiben az együttesen történő 
kábítószer-fogyasztás alkalmával történik. 

Jól látható tehát, hogy a Btk. szigorú időkorlátot is felállít, hiszen az elterelés már nem alkalmaz-
ható abban az esetben sem, amikor a kínálás vagy átadás egy későbbi együttes kábítószer-fogyasztás 
céljából történik, továbbá akkor sem, ha a kínálással vagy átadással egyben kereskedelem vagy forga-
lomba hozatal is megvalósul.  

Mindemellett kiemelendő, hogy az oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köz-
művelődési feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve azok közvetlen környezetében elkövetett 
ilyen típusú cselekmények esetén további szűkítést tartalmaz a törvény, amikor rögzíti, hogy csak akkor 
lehet az elterelést alkalmazni, ha az elkövető nem töltötte be a huszonegyedik életévét. Az elterelést a 
Btk. lényegében arra az esetre szűkíti, amikor a felsorolt épületek területén vagy annak közelében a 
diákok együttes fogyasztás alkalmával adják át egymásnak a kábítószert. 

Azonban tekintettel arra, hogy elterelés korlátlan számban történő alkalmazására nem lehet 
módot adni a kábítószer kínálásával vagy átadásával elkövetett kábítószerrel visszaélés esetén, ezért a 
az elterelés lehetőségét biztosító rendelkezés nem alkalmazható, ha az elkövetővel szemben a cselek-
mény elkövetését megelőzően két éven belül legalább egy alkalommal kábítószerrel visszaélés miatt 
indított büntetőeljárás keretében az elkövető büntetőjogi felelősségét megállapították, vagy vele szem-
ben a vádemelést elhalasztották. 

A kereskedés és a forgalomba hozatal esetén nincs helye a büntethetőséget megszüntető ok al-
kalmazásának. 

1.7. A 2003. évi II. törvény 2003. március 1-jei hatállyal módosította a 2003. július 1-jéig hatályban 
volt, büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvényt. Ennek eredményeképpen amennyiben a Btk. 283. §-
ában meghatározott büntethetőséget megszüntető okból a nyomozás megszüntetésének lehetett helye, 
a nyomozást egyévi időtartamra fel kellett függeszteni, ha a kábítószer-élvező gyanúsított vállalta a 
folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelést, kábítószer-használatot kezelő más ellátást vagy 
megelőző-felvilágosító szolgáltatást. Az eljárást azonban folytatni kellett, ha a gyanúsított okirattal nem 
igazolta, hogy a felfüggesztéstől számított egy éven belül legalább hat hónapig tartó folyamatos, 
kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült 
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vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetőleg ha a nyomozás felfüggesztésének tarta-
ma alatt a gyanúsított ellen kábítószerrel visszaélés miatt újabb büntetőeljárás indult és a nyomozás 
felfüggesztésének vagy megszüntetésének nem volt helye. 

Ugyancsak a 2003. március 1-je és 2003. július 1-je közötti időszakban volt hatályos az 1973. évi 
I. törvény azon rendelkezése, amely alapján ha a Btk. 283. §-ában meghatározott büntethetőséget 
megszüntető okból az eljárás megszüntetésének lehetett helye – és amennyiben a nyomozást ebből a 
célból a fent idézett törvényhely alapján nem függesztették fel –, akkor az elsőfokú bíróság az eljárást 
egy ízben, egyévi időtartamra felfüggesztette, ha a kábítószer-élvező vádlott vállalta a folyamatos, 
kábítószer-függőséget gyógyító kezelést, kábítószer-használatot kezelő más ellátást vagy a megelőző-
felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. Az eljárást azonban folytatni kellett, ha a vádlott okirattal 
nem igazolta, hogy a felfüggesztéstől számított egy éven belül legalább hat hónapig tartó folyamatos, 
kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült 
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetőleg ha az ügyész a vádlott ellen kábítószerrel 
visszaélés miatt újabb vádiratot nyújtott be. 

 
2003. július 1-jén lépett hatályba a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiak-

ban: Be.), amely a vádemelés elhalasztásának jogintézményét biztosítja arra az esetre, ha a Btk. 
283. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető okból az eljárás megszüntetésének lehet 
helye. A Be. alapján ugyanis az ügyész a vádemelést egyévi időtartamra elhalasztja, ha a kábítószer-
élvező gyanúsított vállalja a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő 
más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. 

A vádemelés elhalasztása előtt azonban az ügyésznek meghallgatást kell tartania annak tisztá-
zására, hogy a vádemelés elhalasztásának feltételei fennállnak-e. Amennyiben a kábítószer-élvező 
gyanúsított a kezelést vagy a megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt nem vállalja, akkor a 
vádemelés kötelező elhalasztásának szabálya természetesen nem érvényesül. 

Amennyiben vádemelés elhalasztására került sor, akkor az ügyész az erről szóló határozatában 
elrendeli a gyanúsított pártfogó felügyeletét, tekintettel arra, hogy a Btk. 82. §-a és 119. §-a alapján a 
vádemelés elhalasztása esetén a pártfogó felügyelet elrendelése kötelező. Mivel a kábítószer-
függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-
felvilágosító szolgáltatáson történő részvétel előfeltétele a Btk. 283. §-ában meghatározott büntethető-
séget kizáró okok megállapításának, a vádemelésnek ilyen okból történő elhalasztása esetén a 
részvételt kötelezően betartandó magatartási szabályként kell előírni. A magatartási szabályok megtar-
tását és a kötelezettségek teljesítését a pártfogó – a pártfogó felügyelet végrehajtására vonatkozó jogs-
zabályok szerint – ellenőrzi és segíti, és a pártfogó e feladatainak a teljesítéséhez más szervek és szer-
vezetek segítségét is igénybe veheti. Ha a gyanúsított az előírt kötelezettségeket nem teljesíti, akkor az 
ügyész vádat fog emelni. 

1.8. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő ellátást vagy mege-
lőző-felvilágosító szolgáltatásról a 26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GYISM együttes rendelet tartalmaz szabá-
lyozást. E rendelet előírja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a Gyermek-, 
Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapjában negyedévente – 
első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő számában – közzéteszi az előzetes állapotfelmérést 
végző intézmények, valamint az ellátást vagy szolgáltatást nyújtó intézmények jegyzékét. 

 
E módosítással összefüggésben felmerült változások jelentőségére vonatkozóan, az eltelt rövid 

időre figyelemmel, adatokkal még nem rendelkezünk. 
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A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumnak a Btk. módosításával összefüggő fela-
datai végrehajtásáról 

A 2003. évi II. törvénnyel módosított Büntető Törvénykönyv a 283. §-ában felsorolt esetekben lehe-
tővé teszi a büntetőeljárás megszüntetését, amennyiben az elkövető vállalja a kábítószer-függőséget 
gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, illetve megelőző-felvilágosító szol-
gáltatásban való hat hónapi folyamatos részvételt. 
Felhatalmazást kapott ugyanitt az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy a gyermek-, 
ifjúsági és sportminiszterrel együttes rendeletben határozzák meg ezen kezelések, ellátások, szolgálta-
tások nyújtásának és igénybevételének részletes szabályait. Az együttes rendelet 2003. május 16-án 
került kihirdetésre a Magyar Közlönyben (26/2003. (V. 16.) ESZCSM–GYISM e.r.). 
A rendelet szövegének kidolgozása során az alábbi alapelveket vettük figyelembe: 

1. Fejezze ki a rendeleti szabályozás a Btk.-módosítás kodifikációs filozófiájának irányát, így 
– biztosítsa a relatíve könnyű hozzáférhetőséget, 
– keretelvekre épülő, minimális szabályozást jelentsen. 

2. Domborodjék ki a szabályozásban, hogy bár büntetőeljárás keretében történik, mégis egy gyó-
gyító, segítő folyamat, ezért a gyógyítás/kezelés elveinek, szakmai protokolljainak kell teret 
kapniuk. 

3. Érvényesüljön a kezelések átjárhatósága elve, a kezelési szakmai protokollok előírásai szerint, 
ebben a tekintetben a rendeleti szabályozás csak minimális lehet. 

4. Biztosítani kell az állapotfelmérés ingyenes igénybevételét, mely támogatói-irányítói rendszer-
ként segíti az érdekeltet abban, hogy állapotának, személyiségének megfelelő kezelési-ellátási-
szolgáltatási formát válasszon. 

5. A megelőző-felvilágosító szolgáltatások ellátásában „kerüljenek helyzetbe”, erősítsék szerepü-
ket a prevencióval foglalkozó civil szervezetek. 

Külön szabályozandó kérdésként merült fel a megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtó intézmé-
nyek, programok körének meghatározása. A két tárca megállapodása alapján a GYISM feladata lett 
egyrészt a megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző intézmények és programok szakmai kritérium-
rendszerének meghatározása, másrészt pedig e szolgáltatások finanszírozása. 

A finanszírozás az egészségügyi szolgáltatók oldaláról zömében rendezettnek tekinthető, hiszen 
ezen intézmények az OEP rendszerén keresztül támogatásban részesülnek, ilyen szempontból érdekte-
len, hogy a kliens az elterelés teljesítése érdekében veszi-e igénybe a kezelést, ellátást, vagy sem. A 
megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző, prevencióval foglalkozó – elsősorban – civil szervezetek 
azonban e tevékenységük alapján nem részesülnek normatív finanszírozásban, így e tekintetben külön 
szabályozásra van szükség. A megelőző-felvilágosító szolgáltatások szakmai kritériumrendszer mentén 
történő kiválasztása az idei – gyors átmeneti szabályozást igénylő évben – pályázat keretében történik. 
A program finanszírozási hátterének megteremtésére és működtetésére 150 millió Ft áll a GYISM-nél 
rendelkezésre. A pályázat lebonyolítását, illetve a finanszírozási rendszer működtetését a Nemzeti 
Drogmegelőzési Intézeten belül felállítandó önálló egység végzi. 

A pályázati kiírás alapján az első beadási határidő 2003. június 20-a volt, a szakértői elbírálás után 
a szolgáltatásra jogosultak lisájának miniszteri jóváhagyása július 4-én történt meg, valamint sor került 
minden egyes szolgáltatónál a rendelet által előírt ellátási kötelezettségbe vont területek kijelölésére is. 
Az ellátási kötelezettség meghatározásánál az érintettek oldaláról teret adtunk annak az igénynek, hogy 
minden megyében és a fővárosi kerületekben is legyen két-két olyan szolgáltató elérhető, amely nem 
tagadhatja meg az ellátást. Ez még nagyobb biztonságot jelent arra nézve, hogy az érintett személy 
sikeresen be tudja fejezni az elterelés féléves programját, s ne kényszerüljön az állapotának nem meg-
felelő ellátást választani. 

A pályázati feltételeknek megfelelő szolgáltatók listáját a minisztérium hivatalos lapjában negyed-
évenként frissítve közzéteszi, velük az NDI ellátási szerződést köt, s a havi jelentések alapján kifizeti 
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részükre az ellátottanként havonta őket megillető 8000 Ft ellátási díjat, illetve a szerződéskötéskor 100 
000 Ft előleget.  

A rendszer ezévi, féléves működési tapasztalatai alapján 2004-re lehet majd véglegesíteni az eljá-
rási módokat, technikákat, illetve felmérni pontosabban az igényeket, az elterelés intézményrendszerei-
ben megjelenő érintettek számát. 
 
 

B) A Közoktatási törvény  

Az 1993. évi LXXIX tv. módosítása során az alábbi fontos változások kerültek a már az Országgyűlés 
által elfogadott törvénybe: 
 (Az OM összefoglalója) 

8. § (9). bek: 
Az általános műveltséget megalapozó szakaszban az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, 

az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti Alaptanterv biztosítja. A Nemzeti alaptanterv kötelező ren-
delkezéseket állapíthat meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelé-
sének korlátozására. A Nemzeti Alaptantervben kell meghatározni az iskolának az egészségfejlesz-
téssel, a fogyasztóvédelemmel és a környezetvédelemmel összefüggő feladatait. A Nemzeti alaptan-
tervben foglaltak teljesítését az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek segítik. 

8/A. § (1) A kerettanterv ajánlást tartalmaz: 
a) a nevelés és oktatás céljára, a tantárgyak rendszerére, az egyes tantárgyak témaköreire, a 

témakörök tartalmára, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeire, a követelmények teljesítéséhez 
rendelkezésre álló időkeretre, az iskolai egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvé-
delemmel összefüggő feladatok végrehajtására, 

17. §. (7) Tantárgyi modul (tánc és dráma, hon- és népismeret, egészségtan, mozgókép- és 
médiaismeret, etika, társadalomismeret stb.) oktatására a megfelelő szakos tanári végzettség és szak-
képzettség, vagy a munkakörre előírt végzettség és szakképzettség mellett a tantárgyi modulnak meg-
felelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség jogosít. 

48. § (3) Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési 
és környezeti nevelési programját. Az iskolai egészségnevelési programnak tartalmaznia kell az 
egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat, beleértve a mindennapi testedzés feladatainak 
végrehajtását szolgáló programot is. Az iskolai egészségnevelési program elkészítéséhez be kell sze-
rezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. 

52. § (10) Az általános iskola első–negyedik évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmoz-
gást. A mindennapos testmozgás a helyi tantervben meghatározott legalább heti három testnevelési óra 
és a játékos testmozgás keretében valósul meg. Az általános iskola első–negyedik évfolyamain minden 
olyan tanítási napon, az iskolaotthonos nevelés és oktatás esetén minden olyan délelőtti tanítási 
időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, meg kell szervezni a – tanuló életkorához és fejlettségé-
hez igazodó – játékos, egészségfejlesztő testmozgást. A játékos, egészségfejlesztő testmozgás ideje 
naponként legalább harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás keretében is 
meg lehet tartani. A játékos, egészségfejlesztő testmozgást a tanítási órák részeként és szükség szerint 
legfeljebb egy óraközi szünet ideje legfeljebb ötven százalékának felhasználásával lehet megszervezni. 

95. § (3) Az oktatási miniszter és az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter közös pro-
gramok kiadásával, pályázatok kiírásával, továbbképzés biztosításával segíti a nevelési-oktatási in-
tézményekben folyó egészségfejlesztési feladatok végrehajtását. 
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A tv. 1.sz. mellékletében: 
– gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, egészségnevelő  
– általános iskolában, 
– középiskolában,  
– szakiskolában  
– elláthatja az iskolatípusnak megfelelő, a 17. § (1) bekezdésének b)–e) és j) pontjában, il-

letve (2) bekezdésében felsorolt, továbbá családpedagógus, szociálpedagógus vagy 
pszichológus, szociális munkás végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember; 

– a foglalkoztatása megoldható kettős munkakörben, pl. a munkaidő egy részében a gyer-
mek- és ifjúságvédelmi feladatokra, és a munkaidő másik részében pedagógus-munkakörben 
vagy egészségnevelő munkakörben történő foglalkoztatással]  

 
A tv. 2. sz. mellékletében: 

Adatkezelés a közoktatási intézményekben 
1. A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 
információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független 
a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. A 
titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés tekintetében 
a tanuló, másokkal történő közlés tekintetében a tanuló és a szülő közösen, mindkét esetben írásban 
felmentést adott. A tanuló írásbeli hozzájárulásának hiányában sem minősül a titoktartási kötelezettség 
megszegésének a cselekvőképtelen kiskorú szülőjének tájékoztatása, ha az a konkrét tény, adat, in-
formáció átadása nélkül, és azt követően történik, hogy a pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát 
segítő alkalmazott meggyőződött arról, hogy a tanulót ezzel nem hozza hátrányos helyzetbe. A titok-
tartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak egymásközti, 
a gyermek, tanuló érdekében végzett megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra 
az adatokra, amelyek e törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók. A titoktartási kötelezettség kiterjed 
azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén. 

2. A közoktatási intézmények a gyermekek, tanulók személyes adatait csak pedagógiai célból, 
pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi 
célból, iskola-egészségügyi célból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, 
már folyamatban lévő büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban a büntethetőség és a felelősségre 
vonás mértékének megállapítása céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 

3. A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az óvoda vezetője, iskola 
igazgatója útján – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekin-
tettel – köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a 
gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy 
került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként 
rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

4. A közoktatási intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, jut-
tatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatáro-
zott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 

5. Adattovábbításra a közoktatási intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az 
általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 
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6. Az iratkezelési szabályzatban, ha ilyen készítése nem kötelező, a közoktatási intézmény szer-
vezeti és működési szabályzatának mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatároz-
ni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az 
irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál nevelési-oktatási 
intézményben a szülői szervezetet, (közösséget) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot egyetér-
tési jog illeti meg. 

7. Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoztatni kell 
arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Kiskorú tanulónak az önkéntes adat-
szolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő engedélyét. 
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