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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ
igénylő kérdést kívánok intézni az emberi erőforrások miniszteréhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Mikor fogadja el végre a Kormány a Nemzeti Drogstratégiát? Hajlandóak-e a pénzkivonás t
megállítani a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok esetén? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Nemrégiben napvilágra került Szabó Máté ombudsman újabb, immár második vizsgálata a kormán y

drogpolitikájáról . Sajnálatos módon a legutóbbi vizsgálat óta sem sikerült a Kormánynak új

drogstratégiát és akciótervet elfogadnia, így kénytelen volt újra szinte ugyanazt megfogalmazni, min t

egy évvel korábban.

Az általa megfogalmazott két legfontosabb problémára szeretnék mostani írásbeli kérdésemme l
választ kérni Miniszter Úrtól .

Az első kérdés a drogstratégiára irányul, melyet a Kormánynak két év alatt nem sikerült megalkotni a

és ez igen súlyos következményekkel jár napról napra . Ezen iránymutatásra ugyanis a kábítószer -

fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében igen nagy szükség van. Emellett szükség lenn e
anyagi erőforrásra is, ám 2010-hez képest ez a negyedére csökkent és a drogprevenció forráshiánnya l

küzd. Ső t, ennek köszönhetően sikerült elérni, hogy a prevenció az oktatásban gyakorlatilag megszűnt.

Á. nem csak a megel őzés, de a fiatalok esetében a kezelés sincs rendezve megfelelően, a gyermekek

elkülönítése a felnőttektő l a legtöbb helyen nem megoldható .

Ezeken túl fontos a dizájner drogok kérdése . A Jobbik természetesen elismeri, hogy némi előrelépés

történt az ügyben a C lista bevezetésével, de további megoldandó problémák vannak . Az ombudsman

által megfogalmazott gyorsított eljárás hiánya az egyik ilyen. Sajnos folyamatosan jelennek meg újabb

és újabb drogok, erre gyorsan kell reagálni, ezeket a szereket minél hamarabb tiltólistára kell tenni .



Tisztelt Miniszter Úr !

Mindezek fényében arra kérem válaszát, hogy mikor kívánja végre a Kormány a nemzet i
drogstratégiát elfogadni? Elég fontosnak tartja-e a Kormány a kábítószer kérdését ahhoz, hog y
például a forráshiányos megelőzésre több pénzt áldozzon? Meg kívánja-e fogadni a kormány a z
ombudsman által megfogalmazott legfontosabb ajánlásokat, így például a dizájner drogo k
sürgősséggel való listára vételét?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2012 . július 27 .

Tisztelettel :

Farkas Gergely
Jobbik
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