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Jelentés

Pettkó András (MDF) képviselő által „Milyen tervei vannak a kormánynak a
kábítószer-probléma eddigieknél hatékonyabb kezelésére?” címmel I/6199.

számon benyújtott interpelláció tárgyában folytatott bizottsági tárgyalásról és döntésrő l

Az Országgyűlés 2008. október 13-ai ülésén 184 igen szavazattal, 169 nem ellenében ,
18 tartózkodás mellett nem fogadta el az interpellációra Korózs Lajos államtitkár álta l
adott választ .

Az Országgyűlés elnöke az interpellációt megtárgyalásra kiadta az Ifjúsági, szociáli s
és családügyi bizottságnak.

A bizottság 2008 . október 28-ai ülésén a tárgyalást lefolytatta és 15 igen, 11 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül meghozott döntésével a Házszabály 117 .§ (4) bekezdés
b) pontja alapján javasolja, hogy

az Országgyűlés fogadja el az interpellált által kiegészített választ.

A szociális és munkaügyi minisztert helyettesít ő Korózs Lajos államtitkár a
következőkben egészítette ki az interpellációra adott válaszát :

A felnőtt lakosság körében a droghasználat elterjedtsége – els ősorban a canabis és
származékaik tekintetében – alacsonyabb értékeket jelez, mint az uniós átlag ,
struktúrájában azzal alapvet ően egyező képet mutat .
A középiskolai szerkipróbálásra vonatkozó vizsgálat eredményei 2005 óta enyhe, d e
folyamatos csökkenést mutatnak . Dr. Iván László szerint a jelzett csökkenés ne m
tekinthető szignifikánsnak .

A kábítószerügyi koordinációért felelős tárca költségvetésében 2000 óta évente
nagyságrendileg egy milliárd forintnak megfelelő összeg szerepel, melyb ől évente 6-
700 millió forintot fordítunk prevenciós célokra . A hazai forrásokat az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében 490 millió forint uniós támogatással sikerül t
kiegészíteni . A tárca 2009-ben elsősorban a civilszervezetek működését pályázati úto n
kívánja támogatni .
Fontos hangsúlyozni, hogy az iskolai prevenciós programokban kizárólag akkreditált
szervezetek vehessenek részt .

Az interpelláló képviselő az Állami Számvev őszék megállapításaira hivatkozv a
elmondta, hogy 2000-2004 között dinamikusan növekedtek – elérve az 1,9 milliárd
forintot – a kábítószer-probléma kezelésére biztosított források . Utalt a Kábítószerügyi



eseti bizottságra, ahol egyetértés alakult ki abban a kérdésben, hogy mindhárom
területre ; a kereslet, a kínálat és az ártalomcsökkentésre is jelent ősebb összegeke t
szükséges fordítani . Ezzel kapcsolatban Winkfein Csaba megjegyezte, hogy tavaly a z
eseti bizottság törekvéseinek eredményeként sikerült a forrásokat szinten tartani . A
hatályos drogstratégia közel száz célt tartalmaz, az új 2010-ben életbelép ő stratégia
megalkotása során elkerülhetetlen a fő prioritások és a hozzárendelt költségvetés
meghatározása.

Az interpelláló képviselő súlyos hibának minősítette a Btk . kábítószerrel kapcsolato s
tényállásainak legutóbbi módosítását, illetve újraszabályozását . Ezzel kapcsolatban az
államtitkár úr azon véleményének adott hangot, hogy a szerhasználókat elsősorban
áldozatnak kell tekinteni és a kezelésre, utógondozásra kell nagyobb súlyt fektetni .

Az interpelláló képvisel ő kifogásolta, hogy a Kábítószerügyi Koordináció s
Bizottságban (továbbiakban : KKB) a rendvédelmi szervek nem rendelkeznek szavazat i
joggal. Az államtitkár elmondta, hogy a rendvédelmet a rendészeti minisztériu m
szavazati joggal képviseli a testületben, ugyanakkor nem zárkózik el attól, hogy a
jövőben a rendőrség is önálló szavazati joggal rendelkezzen .

Az interpelláló képviselő azt javasolta, hogy a bizottság ne fogadja el a kiegészítet t
választ, ezáltal intézkedési terv kidolgozására késztethetné az illetékes tárcát .
Korózs Lajos arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium a Nemzeti Drogstratégia tételes áttekintését követ ően másfél hónap
múlva konkrét intézkedési tervet kíván a bizottság elé tárni .

Winkfein Csaba elmondta, hogy az általa vezetett eseti bizottság rendkívüli ülésen
vizsgálta a nyári túladagolásos eseteket . A KKB ezzel kapcsolatos, a Kormánynak
készített jelentését és javaslatait még ez évben napirendjére tűzi a bizottság .

László Tamás kiemelte a kábítószer-problémára jellemz ő nagyfokú látenciát .
Véleménye szerint a drogprobléma kezelésére rendelkezésre álló források 95 %-á t
helyben kellene felhasználni, rendvédelmi szempontból a körzeti megbízotta k
szerepére nagyobb hangsúlyt kell fektetni .

Dr. Iván László elmondta, hogy csökkent a szerkipróbálás veszélyét realizáló é s
elfogadó fiatalok aránya. A kábítószer-probléma kezelésére 2002-2008 között fordítot t
mintegy 10 milliárd forint nem hozott megfelel ő eredményeket, a kábítószer politika
megbukott, amit az ezzel összefügg ő bűnözés számbeli és arányváltozása is jelez .

A bizottság előadója: Winkfein Csaba alelnö k

Budapest, 2008 . november 19 .
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