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H/2028. számú 
országgyőlési határozati javaslat 

 
 

a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített  
nemzeti stratégiai program megvalósulásáról,  

az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról 
(2003–2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a 
kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai 

program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat 
módosításáról 
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Az Országgyőlés 

…/2007. (…) OGY  

h a t á r o z a t a 

a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített  
nemzeti stratégiai program megvalósulásáról,  

az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról 
(2003–2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a 
kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai 

program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat 
módosításáról 

 

 

 

 1. Az Országgyőlés elfogadja a Kormánynak a kábítószer-probléma 

visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, 

az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003–

2005. évek vonatkozásában) szóló jelentését. 

 

 2. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti 

stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat 2. 

pontjának c) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 

 [Az Országgyőlés felkéri a Kormányt, hogy] 

 

 „c) háromévente tájékoztassa az Országgyőlést a Program 

megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és 

hatékonyságvizsgálatáról.” 

 

 3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.  



 
 

 

Indokolás  
 

 

 

A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai 

program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat 2. pontjának c) 

alpontja értelmében a Kormánynak kétévente kell tájékoztatnia az Országgyőlést 

a kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósulásáról.  

 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a jelentési periódus túl rövid. 

Ennyi idı alatt nem történik olyan mértékő elmozdulás a hazai 

kábítószerhelyzetben, ami szükségessé tenné az Országgyőlés tájékoztatását. 

Ugyanakkor nagyon fontos, hogy minden parlamenti ciklusban legalább egy 

alkalommal kerüljön megtárgyalásra a Nemzeti Stratégia megvalósulásáról 

szóló jelentés. A határozati javaslat ezért arra irányul, hogy a Kormány 

háromévente tájékoztassa az Országgyőlést a Nemzeti Stratégia 

megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és 

hatékonyságvizsgálatáról.  

 

A Kormányt a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság – a Kábítószerügyi 

Koordinációs Bizottságról szóló kormányhatározat alapján – továbbra is évente 

tájékoztatja a hazai kábítószer-helyzetrıl és a kábítószer-ellenes Nemzeti 

Stratégia végrehajtásáról.  

 




