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„Kábítószerügyi eseti bizottság"
létrehozásáról

1 . Az Országgyűlés a Házszabály 34 . §-ának és 35 . §-ának alapján eseti bizottságot hoz létre,
amelynek neve :

„Kábítószerügyi eseti bizottság" (a továbbiakban : Bizottság) .

2. A Bizottság feladata :

a „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására" című dokumentumban
megfogalmazott stratégiai törekvések alapján a meghozott kormányzati intézkedések
áttekintése, eddigi eredményeinek számba vétele és értékelése, beleértve a kábítószer-
probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával
kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1129/2004 . (XI. 24.) kormányhatározat
hatálybalépése óta elvégzett feladatok áttekintését is, építve a 2005 . áprilisától 2006
májusáig működött Drogeseti Bizottság által már elvégzett munkára ;
a meghozott intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése.
az Európai Unió 2005-2012-ig hatályban lévő, és két fázisban (2005-2008, 2009-
2012) között végrehajtandó kábítószer-ellenes stratégiájából és Akciótervéből eredő
feladatok áttekintése és javaslat készítése az Országgyűlés, illetve a Kábítószerügyi
Koordinációs Bizottság számára a további teendőkről és prioritásokról,
a kábítószer adatgyűjtés európai uniós követelményrendszer teljesítésének vizsgálata
az iskolai drogmegelőzés helyzetének átvilágítása,
a drogbetegek ellátásért felelős intézményrendszer területi megoszlásának vizsgálata ;
a kábítószerbűnüldözés és a külső határok kábítószercsempészei elleni védelme
helyzetének vizsgálata az uniós kötelező joganyag és különösen a Schengeni
egyezmény előírásainak tükrében ;
tájékoztatók bekérése, adatgyűjtés az illetékes szervektől, intézményektől ;
a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottsággal, illetve az abban résztvevő tárcákkal és
intézményekkel, valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal való
együttműködés és a kábítószerügyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás .

3 . A Bizottság mandátuma 2007. október 15-ig tart . A Bizottság munkájáról országgyűlési
határozati javaslat formájában jelentést készít, melyet első alkalommal legkésőbb 2007 .
október 15-ig az Országgyűlés elé terjeszt . Az Országgyűlés a jelentést megtárgyalja, s e
tárgyban hozott határozatában dönt a Bizottság tevékenységének meghosszabbításáról,
vagy megbízatásának megszüntetéséről.



4. A Bizottság tagjai :
A Bizottság 8 tagból áll, az országgyűlési képviselők közül a bizottságba 3 tagot az
MSZP, 2 tagot a FIDESZ, 1 tagot az SZDSZ, 1 tagot az MDF , 1 tagot a KDNP
képviselőcsoportja delegálhat . A bizottság elnökét, alelnökét és tagjait az Országgyűlés
választja az alábbiak szerint :

Elnök :	 (MSZP)
Alelnök :	 (FIDESZ)
Alelnök :	 (MDF)
Tagjai:	 (MSZP)

	 (FIIDE Z)

Minden képviselőcsoport részéről 1-1 tanácskozási jogú szakértő vehet részt a bizottság
munkájában :

5. A Bizottság munkájában -szavazati jog nélkül -részt vállalhatnak a Kormány képviselői .

6. A Bizottság tagjai és szakértői munkájukért díjazásban nem részesülnek .

7. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni .

8. A Bizottság ügyrendjét működésének kezdetén maga állapítja meg .

9. A Bizottság munkáját a tagjainak megválasztásakor kezdi meg és működése az
Országgyűlés erről szóló határozatában megfogalmazott határidőig tart .

10. Jelen határozat a kihirdetését követő 3 . napon lép hatályba .
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INDOKOLÁS

A kábítószer-problémát az ENSZ globális, multidiszciplináris problémaként definiálja, mely
ellen eredményesen csak úgy lehet fellépni, ha a tiltott kábítószerek kínálatát és keresletet
egymással egyensúlyban csökkentik. Az ENSZ szervezetek, az Európai Unió és az Európa
Tanács keretében régóta folyik a kormányzatok nemzetközi kábítószer-ellenes
együttműködése, melyben a Magyar Köztársaság is aktívan részt vesz . Az ENSZ 1961-es,
1971-es és 1988-as kábítószer egyezményeit a Magyar Köztársaság korábban már ratifikálta,
és ezek Európai Uniós tagállammá válásunk kapcsán a 2005 . évi XXX törvényben egységes
szerkezetbe foglalva is kihirdetésre kerültek .

Az Országgyűlés 2000. december 5-én fogadta el A kábítószer-probléma visszaszorítása
érdekében létrehozott nemzeti stratégiai programot [96/2000 (XII. 11 .) OGY hat .] . A
stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos aktuális kormányzati feladatokat a
1129/2004 . (XI . 24.) Kormányhatározat rögzítette .

A kábítószer érintettség ugyan nem növekszik az elmúlt években, drámai mértékben,
ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a felnőtt lakosság 11,4%-a próbált már élete
során valamilyen tiltott szert, becslések szerint megközelítőleg 200 ezer fiatal használ
hétvégenként drogokat és mintegy 25 ezer főre becsülhető a problémás drogfogyasztók, azaz
- az opiát-, kokain- és/vagy amfetamin-származékokat rendszeresen vagy hosszabb ideje
használók, vagy intravénás fogyasztók - száma.

2005-ben összesen 14793 drogfogyasztó ellátását végezték el a kezelő- és ártalomcsökkentő
intézmények, míg 1993-ban a kezelt betegek száma csak 2860 volt . A drogbetegek között az
illegális szerek fogyasztói mellett megtalálhatók a gyógyszerekkel (altatók, nyugtatók,
fájdalomcsillapítók) visszaélők is (kb. egyharmaduk). Az új betegek száma az előző évhez
képest 12%-kal nőtt. A Btk. szerinti elterelési intézkedés következtében az elmúlt években évi
5-7000, főként fiatalkorú drogfogyasztó kerül be az ellátási rendszerbe, lehetővé téve korai
gyógyításukat.

A fiatalok körében a marihuána és az eksztázi a legelterjedtebb . A középiskolás fiatalok
drogfogyasztási szokásairól a 11-12 . évfolyamosokra, rendelkelésre álló értékek arra utalnak,
hogy a középiskola évei alatt a tiltott szert kipróbálók aránya tovább nőtt A kutatás
eredményei szerint a 11-12 . évfolyamos középiskolások 47,5%-a fogyasztott már életében
legalább egy alkalommal valamilyen tiltott szert (ún . életprevalencia érték). A 11-12 .
évfolyamon tanuló, valamilyen tiltott szert már kipróbált diákok, 52%-a 10 vagy több
alkalommal fogyasztott már valamilyen tiltott szert . A rendszeres fogyasztókra vonatkozóan a
vizsgálat nem nyújt megbízható adatokat.

Jelentősen nőtt az elmúlt félévben a kábítószer lefoglalások száma, és a lefoglalt anyagok
mennyisége is. Magyarországnak kötelező jogszabályban meghatározott fontos feladata -
mint a kábítószer-csempészet Balkán útvonalán fekvő külső határt képező országnak - az
Unióba beáramló kábítószercsempészei megakadályozása . A 2005-ben felállított „Nemzeti
stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az
Európai Unió készülő drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság
szakmai munkáját, valamint a hazai kábítószer helyzetet és a kábítószerek kínálatcsökkentése
és a megelőzés területén meglévő uniós kőtelezettségeinket is figyelembe véve igen fontosnak
tartjuk egy új kábítószerügyi eseti bizottság felállítását és működését .
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Országgyűlési Képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
a Magyar Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján benyújtjuk a kábítószerügyi eseti bizottság
felállítására vonatkozó

országgyűlési határozati javaslatot.

A határozati javaslatot és annak indokolását mellékelten csatolom .

Budapest, 2007 . február 19 .
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