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Az Országgyűlés 
 

…/2004.(….) OGY határozata 
 

a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai 
program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvizsgálásáról és 

hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról 
 
 
 
Az Országgyűlés elfogadja a Kormány által előterjesztett Jelentést a kábítószer-probléma 
visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-
intézményrendszer átvizsgálásáról és hatékonyságvizsgálatáról. 
 

 
INDOKOLÁS 

 
A Kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program 

elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontja szerint: „Az 
Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kétévente – első alkalommal az Országgyűlés 2001. évi őszi 
ülésszakán – tájékoztassa az Országgyűlést a Program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer 
átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról.”. 

 
 A Kormány 1039/1998. (III. 31.) Korm. határozatával döntött a Kábítószerügyi Koordinációs 
Bizottság létrehozásáról. (A Bizottság feladataival és működésével kapcsolatos teendőket a Titkárság 
látja el, melynek vezetője a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium illetékes helyettes államtitkára). E 
határozatában a Kormány a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság feladataként határozta meg – 
egyebek mellett – a Nemzeti stratégia végrehajtásának ellenőrzését, az egyes tárcák és az állami 
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intézményrendszer működésének koordinálását, az ágazati szemléletek közelítését, továbbá, hogy 
évente tájékoztassa a Kormányt a magyarországi droghelyzet alakulásáról és a Nemzeti stratégiai 
program megvalósulásának értékeléséről. 
 
 

A Nemzeti stratégiai programot elfogadó országgyűlési határozat alapján pedig a Kormány – 
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottsága közreműködésével – Jelentést készít a Programban foglaltak 
megvalósulásáról az Országgyűlés számára. 
 
 Az értékelés a Nemzeti stratégia és a megvalósítását szolgáló 1036/2002. (IV. 12.) számú 
kormányhatározat határozati pontjainak végrehajtásáról szóló tárcabeszámolók felhasználásával 
készült, így a Jelentés igyekszik teljes képet nyújtani az eddig megtett lépésekről, intézkedésekről és 
eredményekről. A cél az volt, hogy olyan hiteles helyzetelemzés készüljön, ami jelzi a kábítószer-
fogyasztás és az azzal összefüggő egyéb társadalmi problémák változását, a változások ütemét, illetve 
jellegét. Célja továbbá, hogy számba vegye a közigazgatás felelős szerveinek elmúlt két évben 
elvégzett feladatait, illetve azokat a fejlesztési programokat, feladatokat, amelyek megvalósítására 
forráshiány miatt nem kerülhetett sor határidőben.  

A nemzeti stratégia rendszerszemléletű, átfogó megközelítésű program, mely ugyanilyen 
módon rendszerszemléletű megvalósítást igényel. Erre figyelemmel indította el és tette rendszerszerűvé 
a Kormány azokat a programokat (drogügyi koordinátor, KEF, iskolai prevenciós programok 
támogatása, képzési, továbbképzési és kortárssegítő-képzési programok létrehozatala, 
minőségbiztosítása és támogatása, az alacsonyküszöbű, valamint az addiktológiai ellátási lánc 
fejlesztése, a kínálatcsökkentés területén a rendvédelmi szervek eszközfejlesztései és továbbképzési 
programjai stb.), melyek hatékony választ jelenthetnek a probléma kezelésére. 

 

A Jelentés tehát a Nemzeti stratégia megvalósulásának elmúlt két évre vonatkozó teljeskörű 
értékelését végzi el oly módon, hogy az értékelés a stratégiai program felépítésének szerkezetét követi. 
Ez a megoldás lehetőséget teremt arra, hogy a Stratégia főcéljai mentén az egyes feladatok gyorsan 
visszakereshetőek és azonosíthatóak legyenek. 
 


