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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
országgyűlési  képviselők  droghasználatának  ellenőrzéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

Az országgyűlési képviselők droghasználatának ellenőrzéséről

Annak  érdekében,  hogy  az  országgyűlési  képviselők  példát  mutassanak  a  társadalomnak,  s
biztosítsák azt, hogy döntéseiket bármilyen kábítószer, illetve pszichotróp vagy pszichoaktív anyag
befolyása nélkül,  józan megfontolás után hozzák meg, az Országgyűlés a következő határozatot
hozza:

1.  Az Országgyűlés  az  országgyűlési  képviselők  számára  előírja,  hogy drogtesztnek vessék  alá
magukat  a  következő módon.  Az Országgyűlés  Mentelmi  Bizottsága minden év  negyedéveinek
utolsó hetében az országgyűlési képviselők közül kisorsol 25 fő képviselőt a Mentelmi Bizottság
elnöke és az Országgyűlés két jegyzőjének - egy kormánypárti és egy ellenzéki - jelenlétében. Ezen
kisorsolt képviselők kötelesek az Országgyűlés Egészségügyi Szolgálatának közreműködésével az
erről szóló elektronikus levél megérkezését követő 15 napon belül a drogtesztet elkészíttetni, s azt a
Mentelmi Bizottság részére eljuttatni.

2.  Az  adott  éven  belül  már  kisorsolt  képviselők  a  következő  sorsoláskor  nem  szerepelnek  a
sorsolásra váró képviselők között.

3. Felhatalmazza az Országgyűlés az Országgyűlés Mentelmi Bizottságát, hogy alkossa meg ezen
eljárása ügyrendjét.

4.  A drogtesztnek  alávetett  képviselő  drogtesztjének  eredményéről,  amennyiben  a  teszt  pozitív
eredményt hoz, a Mentelmi Bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A kábítószer európai helyzetéről szóló jelentés szerint a kábítószer probléma területén történelmi
szempontból különösen dinamikus időszak tapasztalható az elmúlt években. A kábítószerpiacon
megjelenő anyagok listája folyamatosan bővül, nagyjából hetente egy további új pszichoaktív
anyagról  tesznek  bejelentést  Európában.  A  kábítószer  fogyasztás  nagymértékű  káros
közegészségügyi  hatásokkal  jár.  A  kábítószer  fogyasztás  segít  a  szervezett  bűnözés
finanszírozásában.

A kábítószer fogyasztás pszichés tünetei a következők: 

- szorongás

- agresszió, mely őrjöngésig fokozódva ön- és közveszélyessé teheti az egyént

- depresszió, mely elviselhetetlenségig fokozódva öngyilkossághoz vezethet

- üldözési mánia, paranoiás tünetcsoport, félelem.

Az Országgyűlésről szóló törvény Preambuluma a következőkről rendelkezik: az országgyűlési
képviselők közös felelőssége Magyarország, a nemzet és a közjó szolgálata. A Törvény 28. §-a
kimondja,  hogy  az  országgyűlési  képviselő  kötelessége  kezdeményezően  részt  venni  az
Országgyűlés munkájában, köteles elősegíteni az eredményes működést. Ezt a feladatot csak az
az  országgyűlési  képviselő tudja maradéktalanul  ellátni,  aki  pszichoaktív  szerek alkalmazása
nélkül,  pszichés  állapotát  illetően  egészséges  állapotban  van.  Az  a  képviselő,  aki  olyan
állapotban  van,  amelyeket  a  szakirodalom  felemlít,  nem  képes  országgyűlési  képviselői
feladatait az Országgyűlésről szóló törvény szellemiségének megfelelően ellátni. 

A  világon  271  millió  drogfogyasztó  volt  2017-ben  -  áll  az  ENSZ  Bécsben  közzétett
kábítószerügyi  jelentésében.  Az  ENSZ  Kábítószer-  és  Bűnüldözési  Hivatalának  (UNODC)
kétévente közzétett dokumentuma szerint 2009-hez képest 30 százalékkal nőtt a drogfogyasztók
száma. Összességében a 15 és 64 év közötti lakosság 5,5 százaléka fogyasztott kábítószert a
vizsgált  időszakban.  Ebben  a  számban  azonban  nem  szerepelnek  azok  a  fogyasztók,  akik
elkerülik a hatósági vagy egészségügyi feltárását a kábítószer fogyasztásuknak. 

Ezzel  a  határozati  javaslattal  a  magya  országgyűlés  tagjai  egyúttal  példamutató  magatartást
kívánnak tanúsítani  a  társadalom tagjai  felé,  amellyel  elősegíthető  a  kábítószert  használók e
szokás  feladására  való  késztetése,  s  széles  társadalmi  csoportok  visszatartása  a  kábítószer
használatától.
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