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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Az Országgyűlés	/2006 . (	) OGY számú határozata
a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program

megvalósulását és végrehajtását ellenőrző eseti bizottság feláWtását6l

I. Az Országgyűlés a Házszabály 34.§-inak (1) bekezdése, valamint 35.§-a alapján a kábítószer-
probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásának és
végrehajtásának ellenőrzésére eseti bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre .

II . A Bizottság feladata :

A „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására" című
dokumentumban megfogalmazott stratégiai törekvések alapján az elmúlt öt évben
meghozott kormányzati intézkedések áttekintése, eddigi eredményeinek számba vétele
és értékelése .
A kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1129/2004 . (XI . 24 .)
kormányhatározat hatálybalépése óta elvégzett feladatok áttekintése .
A meghozott intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése .
Az Európai Unió Drogstratégiájával való összhang értékelése .
A megelőzésért felelős, illetve az ellátó-intézményrendszer átvilágítása és
hatékonyságvizsgálata .
A megelőzésért felelős, illetve az ellátó-intézményrendszer forrásainak, illetve ezen
források felhasználásának áttekintése.

Ill . A bizottság alakítsa ki álláspontját a tekintetben, hogy szükség van-e az általa tett
megállapításokkal kapcsolatban további kormányzati, parlamenti illetve más intézkedésekre . Ha
igen, úgy tegyen a bizottság ezekre konkrét javaslatot .

IV. A Bizottság munkájáról országgyűlési határozati javaslat formájában jelentést készít, melyet
első alkalommal legkésőbb 2007 . szeptember 30-ig az Országgyűlés elé terjeszt . Az Országgyűlés
a jelentést megtárgyalja, s e tárgyban hozott határozatában dönt 'a Bizottság tevékenységének
további meghosszabbításáról vagy megbízatásának megszüntetéséről .

V. A Bizottság maga határozza meg ügyrendjét .
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Képviselői önálló indítvány



VI. A Bizottság 10 (tíz) tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek
ajánlást az alábbiak szerint .

VII . A Bizottságnak - tanácskozási joggal - tagja az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői által
delegált 1-1 (összesen:5) fő szakértő.

IX. A bizottság elnökének, 2 alelnökének és tagjainak megválasztására, a képviselőcsoportok
vezetőinek javaslata alapján, a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az
vita nélkül határoz . A bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökeire a kormánypárti
képviselőcsoportok, a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot .

X. A bizottság feladatának ellátásához további szakértőket vehet igénybe . Működésének
költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből .

XI. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek; megbízatásuk a megválasztásukat
követő alakuló üléssel kezdődik .

Budapest, 2006 . december 12.

Pettkó ndras
MDF

erényi 'roly
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• Magyar Szocialista Párt : 4 fő
• Fidesz - Magyar Polgári Szövetség : 3 fő
• Kereszténydemokrata Néppárt 1 fő
• Szabad Demokraták Szövetsége : 1 fő
• Magyar Demokrata Fórum : 1 fő



INDOKOLÁS

2000-ben született meg a „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására" című
kormányhatározat, amit 2004-ben felváltott a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló
nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló
1129/2004. (XI . 24.) kormányhatározat.

Indokolttá vált, hogy hatálybalépésük óta elvégzett feladatok áttekintése megtörténjen . Az
Európai Unió 1993-ban hozta létre a kábítószerekkel és kábítószer-függőséggel foglalkozó
Európai Megfigyelő Központot. A központ fő feladata, hogy objektív, megbízható és
összehasonlítható adatokat biztosítson a tagországok számára a kábítószerek, a kábítószer-
függőség és a kábítószerek negatív hatásai vonatkozásában. A központ részére készült 2005-ös
magyarországi jelentésből az alábbi adatokat tudhatjuk meg .

A fiatalok drogfogyasztási szokásairól - egy 2004-es budapesti kutatás alapján a jelentés
megállapítja, hogy „összességében a 11-12. évfolyamosokra rendelkelésre álló értékek arra utalnak, hogy a
középiskola évei alatt a tiltott szert kipróbálók aránya jelentősen ni "A kutatás eredményei szerint a 11-
12. évfolyamos középiskolások 47,5%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert . A 11-12 .
évfolyamon tanuló, valamilyen tiltott szert már kipróbált diákok, 52%-a 10 vagy több alkalommal
fogyasztott már valamilyen tiltott szert . Az aktív droghasználók társadalmi helyzetéről a jelentés
megállapítja, hogy mindössze 1/3-uk dolgozik teljes munkaidőben, a kifejezetten munkanélküliek
aránya közel 27%, jelentős hányaduk véglegesen lemondott arról, hogy be- vagy visszakerüljön a
társadalom munkarendszerébe, illetve arról, hogy önálló egzisztenciát teremtsen . Mindössze
5,2%-uk fejezte be felsőfokú tanulmányait, 40%-uk nem érettségizett, mely jelentős elmaradást
mutat az országos átlagtól. A droghasználóknak csak 50%-a rendelkezik munkahelyről származó
fizetéssel .

A hazai kriminálstatisztika nyilvántartási rendszere, az Egységes Rendőrségi és Ügyészségi
Bűnügyi Statisztika alapján a 2004 . évi statisztikai adatok szerint 6670 visszaélés kábítószerrel
bűncselekmény miatt indult eljárás zárult le a tárgyévben . 2004-ben a visszaélés kábítószerrel
bűncselekmények száma az azt megelőző évihez képest közel kétszeresérenőtt.(A növekedés
mértéke 197.5% volt .) . Az ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények összbűnözésen
belüli aránya 2004-ben 1,6% volt (2003-ban 0,81%) . Még soha nem volt ilyen magas ennek a
bűncselekménytípusnak a részaránya az ismertté vált bűncselekmények között .

A statisztikai adatok szerint az elkövetők 20.3%-a bizonyult kábítószerfüggőnek az elkövetés
időpontjában . Ez az arányszám szintén felülmúlja a korábbi években mért arányokat (2003-ban
13,1 °1o volt), kérdés azonban, hogy ez nincs-e összefüggésben a hatályos törvényi . szabályozás által
a kábítószerfüggők számára nyújtott „kedvezményekkel" . Azaz azzal, hogy a kisebb súlyú
forgalmazói magatartást megvalósítók függőnek vallják magukat a bűncselekmény kedvezőbb
elbírálása érdekében.

Főként a marihuána és az amfetamin származékok (pl. extasy tabletta) esetében a hatóságok által
lefoglalt mennyiség drasztikusan megnőtt . Extasy esetében. míg 2000-ben 15 ezer tablettát
foglaltak le, addig 2003-ban 135 ezer. 2004-ben közel 170 ezer tablettát . Az extasy
vonatkozásában a VPOP adatai is azt jelzik, hogy míg a korábbi években a lefoglalt mennyiség
néhány ezer tabletta volt, addig 2004-ben 50 ezer, 2005-ben 62 ezer tablettát foglaltak le .



ANemzetbiztonsági Hivatal 2005-ös évkönyve a következő megállapítást teszi : „A hazai
kábítóaZerhelyZetet illetően fokozatos romlás ér, ékelhető, feltűnő a szintetikus kábítószerré és a cannabis
forgalmának jelentős növekedése.

A legaggasztóbb, ugyanakkor a leginkább sokatmondó adatot egy 2004es kutatás tartalmazza,
mely azt vizsgálta, hogy a fiatalok mennyire tartják veszélyesnek a kábítószerek kiprób álá sát,
illetve rendszeres fogyasztását. Ez alapján látható, hogy az elmúlt 10 évben rohamosan csökkent a
kipróbálást és a fogyasztás veszélyesnek tartó fiatalok aránya . Marihuána esetében 1995-ben 80%,
1999-ben 76%, 2003-ban már csak 59% tartotta veszélyesnek a kipróbálást . Az extasy esetében ez
az arány 78-75- és 61% .

Látható, hogy a romló tendenciák az utóbbi időben felerősödtek, így különösen indokolt, hogy az
Országgyűlés bizottsági szinten is tekintse át a kábítószerek visszaszorítása tárgykörében,
elsősorban a megelőzés intézmény- és eszközrendszerének működését .

Budapest, 2006, december 12 .
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